MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Quality Spa & Resort, Kragerø
Møtedato: 21.-22. september 2009
År 2009, den 21. og 22. september 2009, holdt Grenlandsrådet møte på Quality Spa & Resort i
Kragerø, under ledelse av leder Rolf Erling Andersen.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Jon Pieter Flølo, Andreas Kjær, Arnfinn Nilsen
Drangedal Wenche Kåsene, Tore Halvorsen, Arnt Olav Brødsjø
Kragerø
Solfrid Rui Slettebakken, Arnfinn Jensen
Porsgrunn Øystein Beyer, Siren Johnsen, Kjell Grant Teigen
Siljan
Ole-Kristian Holtan, Tonje Løwer Gurholt
Skien
Rolf Erling Andersen, Geir Arild Tønnessen, Nils Olav Skilbred
Forfall:
Bamble: Anne Blaker
Kragerø: Kåre Preben Hegland, Erling Laland
Porsgrunn: Torleif Vikre
Siljan: Gunn Berit R. Holmelid
Skien:
Drangedal: Nils Tore Føreland
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jørn Christian Schøth Knudsen
Porsgrunn:
Kjell Meen
Siljan:
Hanne Winberg
Skien:
Knut Wille
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Andre
Jostein Harm, prosjektleder Grenlandssamarbeidet
Kari Nordheim-Larsen, Fylkesmann
Egil Hafsund, GKI
Ulf Rønneberg, Kragerø kommune
Finn Flogstad, IUA og Grenland Havn IKS
Andreas Sørensen FairTrade Norge
Magne Paulsrud, Initiativ for Etisk Handel
Ståle Tveit, ViG AS
Trygve Sivertsen, PWC Tønsberg
Rolf Helge Grønås, fylkesrådmann
Elisabeth O. Herstad ,Statens Vegvesen
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
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Følgende ble behandlet:
Igjen kommentarer til innkalling og saksliste.
Sak 22/09 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 20/05-2009
Vedtak:
Protokollen godkjent.
Sak 23/09 Orienteringssaker
Restanseliste for Grenlandsrådet
Leder gikk igjennom listen.
Grenlandsrådet drøftet sak vedr. Grenland Havn – framtidig havnestruktur.
De tre eierkommunene har behandlet saken. Skiens nei til videre utredning av
Auenalternativet ble problematisert. Drøfting av hvordan denne saken håndteres videre.
Følgende hovedpunkter fremkom:
- Havnestyret/Havnerådet kan ta til etterretning at 2/3 av kommunene har sagt ja til videre
utredning, og styret/rådet kan med denne bakgrunn forsvare å utrede Auenalternativet.
- Ordfører Jon Peter Flølo refererte til at det i Bamble kommunestyre ble sagt ja til videre
utredning, men at opposisjonen med flere hadde gitt tydelig uttrykk for skepsis til
opparbeidelse Auenlandet som storhavn. Havneinteressene i Bamble var også knyttet til
utvikling av industriområdene på Frier vest.
Konklusjon:
Grenlandrådet ber havnestyret/havnerådet ta opp saken og på eget grunnlag vurdere
situasjonen som har oppstått og hvordan de vil gå videre med saken. Havnestyret oppfordres
til å oversende en orientering til eierkommunene.
Oppreisningsordning - kort drøftet. Kragerø har nå vedtatt en ordning lignende Skien
ordning. Innspill og spørsmål om dette kunne håndteres av et felles sekretariat. Det må i
tilfelle kommunene komme tilbake til etter at alle kommuner har behandlet saken.
Samordning av forebyggende arbeid blant ungdom i Grenland - orientering om at KS starter
et prosjekt kalt ”Trygghet i samfunnet”. Skien blir invitert til å bli med.
Konklusjon:
Justert restanseliste vedlegges protokollen.
Gass til Grenland.
AU har drøftet saken og vil ta initiativ til videre politiske fremstøt mot posisjonspartiene etter
valget/ny regjering er på plass.
Sykehuset Telemark – renovering av lokaler i Porsgrunn.
AU har drøftet saken og vil ta initiativ til videre politiske fremstøt mot posisjonspartiene etter
valget/ny regjering er på plass.
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Vedtak:
Tatt til orientering.
Justert restanseliste vedlegges protokollen.
KS – fylkesmøte: leder tar sakene vedr. gass og Sykehuset Telemark opp med
Telemarksrepresentantene på Stortinget.
Arbeidsutvalget forbereder et politisk innspill/aksjon fra grenlandsrådet/grenlandspolitikerne.
Sykehussaken prioriteres.
Sak 24/09 Statistisk felleskontor fr Grenlandskommunene – forslag
Saken utgikk. Saken under behandling i rådmannsgruppen.
Sak 25/09 Gjennomgang av Vekst i Grenland AS
Saken gjelder: Behandling av rapport og notater fra prosjektet ”Gjennomgang av Vekst i
Grenland AS”.
Dokumenter i saken: - Evalueringsrapport fra PWC
- Notat fra prosjektgruppen
- Notat fra Rådmannsutvalget
Bakgrunn:
Grenlandsrådet har bedt rådmannsutvalget i Grenland å gjennomføre en evaluering av Vekst i
Grenland AS (ViG). Dette med sikte på å avklare fremtidig organisering, bemanning og
plassering sett i lys av de samfunnsmessige endringer som har skjedd siden stiftelsen i 1990.
Det ble opprettet en prosjektgruppe for arbeidet. Følgende personer har sittet i
prosjektgruppen:
Egil Johansen, rådmann i Porsgrunn (leder)
Tore Marthinsen, rådmann i Bamble
Nikolai Boye, regiondirektør NHO Telemark
Irene Haukedal Bordier, distriktssekretær LO Telemark
Rolf Helge Grønås, fylkesrådmann Telemark fylkeskommune
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet
Ståle Tveit, adm. direktør i ViG har deltatt i prosjektgruppen som observatør.
Konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) avd. Tønsberg, har gjennomført
evalueringen. PWC leverte endelig utarbeidet rapport 22. mai 2009.
Prosjektgruppen har utarbeidet et notat der det redegjøres kort for prosjektets bakgrunn og
konklusjonene i PWCs rapport. Videre gir prosjektgruppen sine kommentarer til rapporten og
de forslag til tiltak som her fremkommer. Endelig drøftes enkelte forhold som ikke er tatt opp
i rapporten.
Rådmannsgruppen kommenterer i sitt notat følgende punkter:
- Organisere ViG under et eierselskap
- Avvikle Grenlandstinget som formelt organ i ViG
- Forslag om å legge alt arbeid for næringsutvikling i kommunene inn i ViG
- Finansieringsmodell for ViG i fremtiden - skepsis mot å videreføre fondsmodellen
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Behandling:
Rådmann Tore Marthinsen la fram evalueringsrapportens hovedfunn og notatene fra
prosjektgruppen og rådmannsutvalget.
Telemark kommunerevisjon har foretatt en selskapskontroll av ViG AS. Rapporten fra denne
kontrollen ble henvist til. Rapporten peker i stor grad på de samme problemstillingene som
evalueringsrapporten fra PWC.
Saken ble drøftet, med vekt på videre prosess.
Vedtak:
Evalueringsrapporten og notatene, samt revisjonsrapporten forelegges kommunestyrene til
orientering og behandling. Det søkes å få til en samordning av behandlingen ut fra de
prinsipielle spørsmål som reises gjennom evalueringsrapportene.
SAK 26/09 Full City havariet
Saken gjelder: Orientering om Full City aksjonen og status i oppryddingsarbeidet.
Bakgrunn:
Lasteskipet ”Full City” gikk like etter midnatt fredag 31. juli 2009 på grunn ved Såstein
utenfor Langesund i Telemark. Det var store skader på skroget, og det oppsto oljelekkasjer fra
skipet som berørte strandområder i Bamble, Kragerø og Vestfold. Noe oljepåslag kom også i
Aust-Agder. Havaristen ble trukket av grunnen og slept til Nato kai i Ekstrand i Bamble 18.
august. Skipet skal etter planen fjernes fra kai i Ekstrand innen 10. september 2009.
Strandrenseaksjonen i regi av Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing i Telemark (IUA
Telemark) er foreløpig planlagt fram til nyttår 2009.
Behandling:
Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing i Telemark (IUA Telemark) v/leder Finn
Flogstad orienterte om aksjonen og status i oppryddingsarbeidet.
Det ble videre gitt korte orienteringer fra Bamble kommune og Kragerø kommune.
Vedtak:
Tatt til orientering.
SAK 27/09 Grenlandskommunenes satsing på Etisk handel og Fairtrade produkter.
Saken gjelder:
Grenlandskommunenes satsing på Etisk handel og Fairtrade produkter.
Behandling:
GKI - Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet v/ Egil Hafsund innledet med en kort
orientering om GKI og satsingen på etisk handel.
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Hvorfor Fairtrade og Etisk handel?
v/ Magne Paulsrud fra Initiativ for Etisk handel og Andreas Sørensen fra Fairtrade
Norge.
Varaordfører Solfrid Rui Slettebakken orienterte om Kragerø kommunes satsing for å bli en
FairTrade by.
Kragerø kommune ble i møtet offisielt tildelt status som FairTrade by av representanten fra
FairTrade Norge og Fylkesmannen. Kragerø er dermed den første kommunen i Telemark om
tildeles denne statusen.
Vedtak:
Tatt til orientering.
SAK 28/09 Dialogmøte med Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Telemark Kari Nordheim-Larsen møtte Grenlandsrådets medlemmer for
dialogmøte.
Fylkesmannen åpnet med å henvise til at det er mange kontaktpunkter mellom
fylkesmannsembetet og kommunene og at man kan regne med omtrent samme kontakt og
kontaktformer i de neste 4 årene. Hun gav videre en orientering om skjønnsmidler til
kommunale moderniserings- og omstillingstiltak.
Dette er en pott på ca. 7 mill. som hvert år fordeles mellom regionene i fylkes. Målet er å
stimulere til samarbeid mellom kommuner.
Fylkesmannen ønsker å starte en ekstern evaluering av bruken av skjønnsmidlene.
Hun gav signaler om at kommuneregionene bør se på mulige samarbeidsområder innen miljø,
helse, og omsorg, og henviste spesielt til Regjeringens samhandlingsreform.
Fylkesmannen ønsket god kontakt med regionrådet og informasjon om hvordan det dette
samarbeidsorganet fungerer. Grenlandsrådet ved ordfører Øystein Beyer uttalte at et
formalisert regionrådssamarbeid er viktig for samordning, regionsutvikling og samarbeid.
Alternativet er samarbeid på enkeltsaker og dette anses ikke for en holdbar løsning.
Fylkesmannen avsluttet med en kort orientering om meglingsinstituttet og hvordan embetet
håndterer habilitetsspørsmålet mellom avdelinger. Det er her ikke snakk om formell habilitet
(som krever settefylkesmann), men at embetet av og til ønsker å skape litt avstand mellom den
avdelingen som har vært inne i saken i førstehånd.
SAK 29/09 Felles IKT-satsing i grenlandskommunene
Saken gjelder:
- Felles IKT-satsing i grenlandskommunene – orientering om status og presentasjon av
forslag til felles prosjekter.
- Orientering om Samhandlingsprosjektet - forprosjekt innføring av elektronisk
samhandling i helsesektoren.

5

-

Orientering om pågående prosjekt i Kragerø og Porsgrunn vedr. digital
dokumentbehandling for politikere.

Bakgrunn:
Målet med felles IKT er å legge grunnlaget for en offensiv, integrert og samhandlende region i
samsvar med visjonen for grenlandssamarbeidet: ”Grenland skal ha en bærekraftig utvikling
hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge,
skal Grenland fremstå som en attraktiv region”
Strategi- og koordineringsrådet har utarbeidet forslag til handlingsplan basert på vedtatt estrategi for grenlandskommunene.
Behandling:
Prosjektleder Jostein Harm orienterte om utarbeidet handlingsplan for felles IKT-satsing
Handlingsplanen består av 7 punkter. Disse er:
1. Digitale tjenester
Prosjektet skal bidra til at alle Grenlandskommunene tilbyr moderne digitale tjenester til
innbyggere og næringsliv.
2. Helse
Prosjektet skal bidra til effektiv elektronisk samhandling i kommunene og mellom
forvaltningsnivåene
3. Skole
Prosjektet skal blant annet bidra til at komunene kan tilby Feide som felles
innloggingstjeneste og at lærere i grunnopplæringen ha nok kunnskap til å bruke digitale
verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen
4. IKT og ledelse
Videreutvikle og gjennomføre kurs/seminar i ikt og ledelse for ledere og politikere i
Grenlandskommunene
5. Gevinstrealisering
Sørge for gjennomgående fokus på gevinstplanlegging/gevinstrealisering i alle
fellesprosjekter
6. Felles og like fagsystem
Felles og like fagsystemer er en forutsetning for effektiv drift i en eventuell felles ikt
driftsorganisasjon. Like løsninger kan uansett gi andre store økonomiske/ kvalitative
forbedringer for grenlandskommunene prioriteres. Dette gjelder for eksempel valg av flg
løsninger:
o Sak/arkiv
o Lønns- og personal
o Fakturering
o Økonomi
o Kommunikasjons- og samhandlingsplattform
7. Utredning – felles IT-driftsorganisasjon
Sluttdato for prosjektet foreslås utsatt til 010610
Harm orienterte videre om status og fremdrift i prosjektene beskrevet i IKT-handlingsplanen.
Han redegjorde for forslag om tre felles prosjekter som ligger til grunn for søknader sendt
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Presentasjonen følger som vedlegg til protokollen.
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Jostein Harm avslutter sitt engasjement som prosjektleder den 30. september 2009.
Grenlandsrådet takket han for jobben og ønsket han lykke til videre i ny jobb for Destinasjon
Gautefall.
Prosjektleder Ulf Rønneberg orienterte om Samhandlingsprosjektet - forprosjekt innføring av
elektronisk samhandling i helsesektoren.
Dette er et felles forprosjekt, med 8 kommuner fra Grenland og Midt-Telemark som har sett
på de tekniske og organisatoriske forhold som må tilrettelegges for at elektronisk
meldingsutveksling skal kunne tas i bruk i kontakten mellom helse/omsorgstjenester og
fastleger.
Porsgrunn og Kragerø orienterte kort om erfaringer knyttet til pågående prosjekt for digital
dokumentbehandling for politikere.
Vedtak:
Tatt til orientering.
SAK 30/09 Regional planstrategi - høring
Saken gjelder: Forslag til regional planstrategi for Telemark – høring.
Bakgrunn:
Gjennom regional planlegging skal Telemark fylkeskommune bidra til å samordne, avklare og
stake ut en kurs for samfunnsutviklingen i fylket. Dette kan bare skje ved at alle
samfunnsaktører enes og går sammen om å håndtere utfordringene og utvikle mulighetene
som finnes i fylket vårt.
En regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,
vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp
gjennom videre regional planlegging. Videre skal planstrategien inneholde en oversikt over
hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i
planarbeidet.
Fylkesutvalget vedtok høsten 2008 å oppnevne et utviklingsforum som fikk i mandat å
utarbeide forslag til regional planstrategi for Telemark. Forumet har hatt 4 møter, og ha nå lagt
fram høringsforslag til regional planstrategi.
Behandling:
Telemark fylkeskommune v/ fylkesrådmann Rolf Helge Grønås, orienterte om forslag til
regional planstrategi for Telemark. Presentasjonen ligger som vedlegg til protokollen.
Høringssaken er under behandling i de enkelte kommunene. Nytt planregime gjør
fylkeskommunen til en viktig overordnet planmyndighet. Det blir dermed viktig med et reelt
samvirke og samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Det ble nevnt at det er
viktig med en administrativ link på dette området også fremover, slik rådmennenes
representasjon i strategigruppene har representert. Fylkesrådmann orienterte om at det ikke er
tatt endelig stilling til opprettholdelsen av strategigruppene fremover – sannsynlig at
innrettningen og sammensetningen vil kunne bli endret.
Det ble en kort drøfting av muligheter for en felles høringsuttalelse fra Grenlandsrådet.
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Vedtak:
Grenlandsrådet tok gjennomgangen til orientering.
Arbeidsutvalget gis mandat til å se på de enkelte høringsuttalelsene fra kommunene når disse
er endelig vedtatt og vurdere muligheten for en felles uttalelse fra Grenlandsrådet. Den felles
uttalelsen bør inneholde punkter behandlingen i de enkelte kommunene viser at man er enige
om. Fellesuttalelsen oversendes fylkeskommunen i tillegg til høringsuttalelsene fra
enkeltkommunene dersom dette kan gjøres innen høringsfristens utløp.
SAK 31/09 Bystrategi Grenland - status
Saken gjelder:
Orientering om status i prosjektet ”Bystrategi Grenland” og KVU arbeidet.
Bakgrunn:
Samarbeidsprosjektet ”Bystrategi – region sør” omfatter ”Buskerudbyen, Vestfoldbyen,
Grenlandsbyen og Agderbyen”. Hensikten er å utvikle byområder som i nasjonal sammenheng
utpeker seg som klimavennlige, attraktive og konkurransedyktige mht. areal og
transportløsninger. Bystrategiarbeidet er omtalt i forslag til NTP 2010–19.
Det er inngått en intensjonsavtale (27.02.08) mellom Telemark fylkeskommune, kommunene i
Grenland (Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan), Statens Vegvesen og Jernbaneverket om
”Bystrategi Grenland”. I 2008 ble det gjennomført et forprosjekt med samarbeid om løpende
saker og forankring av prosjektet. Gjennom møter og forprosjekt er det blitt enighet om et
hovedprosjekt som skal starte i 2009 og strekke seg over 4 år.
Et viktig resultatmål for 2009 er en felles uttalelse om konseptutvalgsutredningen for
Grenland (KVU Grenland), og et oppfølgingsarbeid i forhold til dette. I tillegg skal det
planlegges og gjennomføres en rekke delprosjekter.
Behandling:
Vegvesenet ved Elisabeth O. Herstad, Strategistaben Region sør, orienterte om status i
arbeidet med konseptvalgutredningen for Grenland.
Fylkesrådmann orienterer kort om status i prosjektet ”Bystrategi Grenland”. Presentasjonen
vedlegges protokollen.
Grenlandsrådet pekte på at slik presentasjonen nå er lagt fram og slik vegvesenet foreløpig
tolker arbeidet med KVUèn, når materialet er lagt inn i forskjellige transportmodeller, er
konklusjonen foreløpig at nye veier i Grenland ikke kan forsvares i et økonomisk perspektiv.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 32/09 Eventuelt
Ordfører Ole-Kristian Holtan orientert kort om at Siljan ønsker å se på muligheten for et
spleiselag knyttet til Vindfjellområdet. Siljan vil sende en henvendelse til de aktuelle
kommunene.
For øvrig ingen saker.
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