MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn
Møtedato: 27. mai 2011
År 2011, den 27. mai, holdt Grenlandsrådet møte på Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av
nestleder Øystein Beyer.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Tor Tollefsen, Andreas Kjær, Anne Blaker
Drangedal Wenche Kåsene, Stig Esborg, Jørgen Mostad
Kragerø
Solfrid Rui Slettebakken
Porsgrunn Øystein Beyer
Siljan
Gunn Berit R. Holmelid,
Skien
Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnessen, Nils Olav Skilbred
Forfall:
Bamble: Jon Pieter Flølo
Kragerø: Kåre Preben Hegland, Erling Laland
Porsgrunn: Siren Johnsen, Torleif Vikre
Siljan: Tonje Løwer Gurholt
Skien: Rolf Erling Andersen
Drangedal: Nils Tore Føreland, Tore Halvorsen, Arnt Olav Brødsjø
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Hilde Molberg
Porsgrunn:
Per Wold
Siljan:
Hanne Winberg
Skien:
Knut Wille
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Andre
Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Følgende ble behandlet:
Sak 11/11 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 18. februar 2011
Vedtak:
Protokollen godkjent.
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Sak 12/11 Orienteringssaker
- Restanseliste, vedlegg 2
Ingen kommentarer.
Prosjektene ”felles skatteoppkrever” og ”Stab-støtte funksjoner”
Karianne Resare orienterte om at prosjektrapportene er tatt til orientering i alle seks
kommunene. Prosjektene er avsluttet.
-

- Biogass-prosjektet
Karianne Resare orienterte om at grenlandskommunene jobber videre med dette i egenregi.
Renovasjon i Grenland ser videre på mulighetene bl.a i et eventuelt samarbeid med Vestfold.
Drangedal har valgt å ikke være med videre i prosjektet da de deltar i et eget lokalt
biogassprosjekt. Fylkeskommunenes forprosjekt er avsluttet.
Foreløpig jobbes det administrativt med dette prosjektet. Sak vil fremmes for
kommunestyrene når dette er hensiktsmessig eller påkrevd.
- ”Planforum” – kort rapport fra oppstartsmøte
Karianne Resare orienterte kort fra oppstartsmøte. God drøfting av behov for og formål med
samarbeid på planområdet. Avtalte nytt møte 23.juni med kommunal planstrategi som tema.
Ønske om å starte med å i felleskap se på kommunenes arbeid med kommunal planstrategi da
dette er et arbeid alle må i gang med og som er nytt. Ut i fra dette vil man ev se klarer et
behov og mandat for et ev. forum for samarbeid på planområdet. Det ble henvist til de
forumene som allerede eksisterer på dette området og ønske om å få en oversikt og unngå å
opprette flere parallelle fora. Det ble henvist til arbeidet med ny felles strategisk næringsplan
som er et felles planarbeid som er i gang.
Rådet kommenterte at samordning er viktig og bør være en klar ambisjon – dette gjelder
særlig for arealplan-området. Samordning av strategiske planer bør være en viktig sak for
samarbeidet og bør settes opp som sak på neste Grenlandsting.
- Prosjekt ”Innføring av e-handel i grenlandskommunene”
Karianne Resare orienterte kort om at kommunene har signert abonnementsavtaler for bruk
av e-handelsplattformen med DIFI. Det er avholdt et oppstartsmøte i prosjektet og det skal
følges opp med et møte med DIFI og Cap Gemini den 22. juni.
- Aksjon for Eidangerparsellen 10. mai
Det ble kort vist til gjennomført aksjon 10. mai kl. 17 på Skjærgården hotell i Langesund –
ifbm. Stortingets komiteens besøk i fylket. Alle by- og kommunestyremedlemmene var
invitert til å delta. Det ble en god oppslutning og en vellykket aksjon. Grenlandssamarbeidet
deltok i arrangementsgruppen og finansierte aksjonen med kr. 5000,- ViG AS – ordinær generalforsamling avholdt 12. mai
I ekstraordinær generalforsamling for ViG 17.12.2010 kom det er innspill fra en av
eierkommunene om se nærmere på styregodtgjørelsen for selskapet.
I den forbindelse og i dialog med administrasjonen i ViG har daglig leder i
Grenlandssamarbeidet hentet inn opplysninger om styregodtgjørelse i andre utvalgte
interkommunale og kommunale selskap.
Disse opplysningene ligger i excel-doc. oversendt ordførere og rådmenn på e-post i forkant .
Honorarene fastsettes årlig.
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På bakgrunn av denne oversikten og en e-postdialog med kommunene ble det i
generalforsamlingen gitt signaler om en mindre oppjustering av honorarene. Det ble vedtatt en
mindre oppjustering.
Ståle Tveit vil orientere nærmere fra generalforsamlingen under sak 15/11.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 13/11 Prosjekt ”Felles sak-arkivløsning i grenlandskommunene” - status
Saken gjelder:
Rådmann Tore Marthinsen orienterte om status i prosjektet ”Felles sak-arkivløsning for
grenlandskommunene”.
Anskaffelsesfasen er nå over. Kontrakt med Software Innovation signeres i uke 25.
En felles kontrakt for alle seks kommunene. Kostnadsfordelingsprinsipper vedtatt.
Fremdrift grovplan:
-

august-nov 2011; installasjon og detaljspesifisering

-

jan 2010; kommunenes akseptansetest av løsningen

-

uke 5 2012; Drangedal settes i ordinær drift som pilot

-

medio februar 2012; implementering til Porsgrunn og Siljan startes opp – ferdig primo
mai

-

oktober 2012; implementering til Bamble, Skien og Kragerø startes opp – ferdig ved
årsskifte 2012/2013

Vedtak:
Grenlandsrådet tok orienteringen til etteretning.
Sak 14/11 GKI - Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Saken gjelder:
GKI - Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Behandling:
Daglig leder Egil Hafsund orienterte og informerte om innkjøpssamarbeidet.
Spørsmål og dialog.
Daglig leder slutter i sin stilling 1. juli 2011. Grenlandsrådet takket han for samarbeidet og
den jobben han har gjort for grenlandskommunenes felles innkjøpsenhet.
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Rådet anerkjente at GKI er et svært vellykket interkommunalt samarbeid som kan vise til
konkrete gevinster og innsparinger for kommunene.
Vedtak:
Grenlandsrådet takker for orienteringen og takker Egil Hafsund for samarbeidet og jobben
som leder av Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet.
Sak 15/11 Vekst i Grenland AS - næringsutviklingssamarbeidet
Saken gjelder:
Kommunenes næringsutviklingssamarbeid – Vekst i Grenland AS.
Behandling:
Daglig leder Ståle Tveit orienterte Grenlandsrådet om følgende punkter:
- Oppsummering fra Generalforsamling i ViG 12. Mai - gjennomgang av beretning,
årsregnskap, valg, mv
- Status knyttet til Strategisk Næringsplan for Grenland 2012-2015
- Handlingsplanen i ViG for 2011
Spørsmål og dialog.
Vedtak:
Grenlandsrådet tar orienteringen til etterretning.

Sak 16/11 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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