MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Langesund Bad, Bamble
Møtedato: 31. august – 1. september 2010
År 2010, den 31. august og 1. september 2010, holdt Grenlandsrådet møte på Langesund Bad,
under ledelse av leder Kåre Preben Hegland.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Tor Tollefsen, Andreas Kjær, Anne Blaker
Drangedal Wencke Kåsene, Tore Halvorsen, Arnt Olav Brødsjø
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Solfrid Rui Slettebakken, Arnfinn Jensen
Porsgrunn Øystein Beyer, Siren Johnsen, Torleif Vikre
Siljan
Ole-Kristian Holtan, Gunn Berit R. Holmelid, Tonje Løwer Gurholt
Skien
Rolf Erling Andersen, Geir Arild Tønnessen, Nils Olav Skilbred
Forfall:
Bamble: Jon Pieter Flølo (dag 1)
Kragerø: Erling Laland
Porsgrunn:
Siljan:
Skien:
Drangedal: Nils Tore Føreland,
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Arne Ettestad (kun dag 2)
Porsgrunn:
Egil Johansen
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Tore Haukvik
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Andre
Robert Lien Pettersen, Grenlandssamarbeidet
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Tirsdag 31. august 2010
Følgende ble behandlet:
Sak 12/10 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 21. mai 2010
Vedtak:
Protokollen godkjent.
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Sak 13/10 Orienteringssaker
 Restanseliste, se vedlegg


Prosjekt for faglig utvikling og økt kostnadseffektivitet innenfor utvalgte økonomiskadministrative støttefunksjoner i Grenlandskommunene – Rådmann Egil Johansen
orienterte om status for prosjektet. Skien, Porsgrunn og Siljan er deltakere i prosjektet
pr. d.d. Prosjektgruppen arbeider mot en anbefaling til Grenlandsrådet og kommunene
i oktober/november d.å. Det henvises til at skatteoppkreverfunksjonen ses på i et eget
forprosjekt. Prosjektgruppen har kommet fram til følgende foreløpige samlede
vurdering:
Aktuelle funksjoner – samlet vurdering:
Felles-løsning ikke ønskelig
Mulig økonomisk gevinst - høy risiko
Sannsynlig økonomisk gevinst - lav risiko

Økonomi/budsjett
Regnskap
Inngående fakturaer
Fakturering
Innfordring kommunale krav
Skatteregnskap
Lønn
Personal
HMS



Grenland Havn IKS – eieravtale – Rådmann Egil Johansen orienterte om status.
Eierkommunene utarbeider eieravtale og Grenland Havns organer utarbeider
selskapsavtale. Disse to prosessene følger hverandre. Det tas sikte på å ha klart et
forslag i løpet av september.



Vekst i Grenland AS – rådmann Egil Johansen orienterte om arbeidet med
strategidokumentene, jfr. Pkt 6 i kommunestyrevedtakene vedr. ViG. Rådmennene er i
gang med utarbeidelse av eieravtale og en nødvendig teknisk justering av vedtektene.
Arbeidet gjøres i samarbeid med ViG. Det tas sikte på å legge fram sak for
Grenlandsrådet 5.nov.



Eierskapsmelding for Kompetanseutvikling Grenland AS – svar på forespørsel, se
vedlegg. Det vises sak 19/09 der Grenlandsrådet fattet følgende vedtak:
”Grenlandsrådet ber Grep styre om å få fram en fremtidig strategi for bedriften som
legges fram for drøfting og behandling i kommunestyrene. Anmodninger oversendes
Greps styre.” Grenlandsrådet bad AU se på svaret og oversende saken til kommunene
i henhold til vedtak i sak 19/09..



Øvrige orienteringer.
- Leder orienterte om at fylkesordfører er forespurt om å orientere om status i
arbeidet for Eidangerparsellen. Fylkesordføreren vil gi en kort orientering
under KVU-møtet 1. september.
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-

Solfrid Rui Slettebakken minnet om saken vedr mulig samarbeid om
energiøkonomisering i kommunale bygg. Saken er oversendt rådmennene for
videre arbeid.

Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 14/10 TFK – planprosesser
Saken gjelder:
Utviklingssjef i Telemark fylkeskommune, Jon Skiubakken orienterte om de to
planprosessene som starter i høst - Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling og
Regional plan for Reiseliv.
Bakgrunn:
Fylkesutvalget behandlet 23. august planprogram for de to regionale planene som skal
utarbeides. Rådmannens forslag ble vedtatt uten endringer. Ut fra høringsinnspill og etter en
samla vurdering foreslo fylkesrådmannen organisering av arbeidet som to prosjekter med bred
deltaking og involvering, og legger opp til en intensiv og effektiv planprosess. Det er inngått
avtale med et konsulentfirma som vil bistå.
Planprosessen vil starte opp 8.9. med planlagt avslutning ulitmo januar 2011. Det vil bli 4-5
møter i styringsgruppa.
Planprogrammene ligger på TFKs nettsider: http://www.plan.tm.no/
Fylkeskommunen har invitert kommuneregionene til å ha en representant hver i
styringsgruppene.
Behandling:
Utviklingssjef Jon Skriubakken presenterte seg og orienterte om planprogrammene.
Grenlandsrådet valgte representanter til styringsgruppene for planprosessene.
Vedtak:
Grenlandsrådet tar orienteringen til etterretning.
Grenlandsrådet valgte følgende representanter til styringsgruppene for planprosessene:
Regional plan for nyskaping og næringsutvikling: Kåre Preben Hegland – vara Øystein Beyer
Regional plan for reiseliv:
Siren Johnsen – vara Knut Einar Aas
Sak 15/10 Samhandlingsreformen – status og samarbeidet i Grenland
Saken gjelder:
Samhandling i Grenland – hvor står vi nå og hva skjer framover.

3

Behandling:
Samhandlingssjef Geir Magnussen orienterte om status for samarbeidet i Grenland knyttet til
samhandlingsreformen.
1. Hvordan har vi lagt opp arbeidet så langt i Grenland?
2. Eksempler på hva vi holder på med.
3. Organisering og innsatsområder framover.
Under pkt 2 orienterte prosjektleder Ulf Rønneberg om oppstart av hovedprosjektet ”Emeldinger i helse og omsorg”. Ulf Rønneberg er ansatt som prosjektleder i 2 år i 60 % stilling
og skal koordinere og veilede kommunene i arbeidet med å innføre elektronisk
meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren..
Innspill vedr. behov for og viktigheten av informasjon om samhandlingsarbeidet ut til
innbyggerne. Grenlandsrådet oppfordret til å se nærmere på dette.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 16/10 Senter mot seksuelle overgrep i Telemark - orientering
Saken utgikk.
Sak 17/10 MyCube Living – presentasjon av et boligkonsept
MyCube Living AS presenterer et boligkonsept spesielt tilpasset barnefamilier.
Sak 18/10 Energinettverk blant VA-verkene – henvendelse fra Norsk Vann.
Saken gjelder:
Energinettverk blant VA-verkene – henvendelse fra Norsk Vann vedr Grenland som
pilotregionen.
Bakgrunn:
Grenlandsrådet drøftet kort saken under Sak 11/10 Eventuelt i møtet den 21.5.2010:
”Energinettverk blant VA-verkene – henvendelse fra Norsk Vann vedr Grenland som
pilotregionen.
Saken er knyttet til prosjektet Klimakutt i Grenland. Henvendelsen sendes daglig leder av
Grenlandssamarbeidet og AU vurderer å sette saken opp på dagsorden i Grenlandsrådets møte
i aug/sept.”
Norsk Vann BA er en bransjeorganisasjon for renseanleggene innen vann og avløp som eies
av alle norske kommuner. Norsk Vann skal starte et Energinettverk blant VA-verkene.
Spesielt for å bli bedre på ENØK, men også for at de skal bli mer aktive bidragsytere i klima-
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og energiarbeidet i sine kommuner og for at de skal bli bedre på å produsere mer energi fra
sine egne ressurser (spillvarme, trykk, slam etc).
Henvendelsen knytter seg til et ønske om å knytte industri og (store) kommuner sammen for å
lære av hverandre innen prosesstyring og muligheten for å koble Grenlandssamarbeidet og
Herøya Næringspark på som en "pilotregion".
Behandling:
Ketil Kjenseth fra Norsk Vann BA orienterte om henvendelse vedr. Grenland som pilotregion.
Porsgrunn, Skien og Bamble har sagt ja til å være med i nettverket. De 4 øvrige
grenlandskommunene har foreløpig ikke besvart henvendelsen. Norsk Vann ønsker å ha med
en region og har derfor henvendt seg til Grenlandsrådet.
Vedtak:
Grenlandsrådet ber AU vurdere sammen med rådmennene om kommunene bør gå sammen
om dette.
Sak 19/10 HiT - universitetssatsing i Telemark
Saken gjelder:
Finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark – søknad sendt alle kommunene.
Bakgrunn:
Grenlandsrådet fikk en orientering om status for universitetssatsingen i møtet den 21.5.2010.
Høgskolen i Telemark har sendt søknad om støtte til universitetssatsingen til alle
grenlandskommunene.
Søknadene finner du her:
http://www.hit.no/nor/HiT/Om-HiT/Universitet-i-Telemark/Soeknader-om-stoette
Behandling:
Rådmennene har drøftet søknadene og foreslo at kommunene i første omgang sender et felles
brev til Høgskolen med følgende innhold:
Til styret ved Høyskolen i Telemark.
Grenlandskommunene er positive til Universitetssatsing i Telemark. Universitetsstatus kan gi
oss økt regional attraksjonskraft og vil være en viktig konkurransefordel i kampen om
framtidas studenter. Kompetanseoppbygging vil stå sentralt i årene framover og et universitet
vil klart være en stor fordel for å bygge vekst og utvikling.
For å kunne behandle spørsmålet om finansiell støtte til Universitetssatsingen i våre
kommunestyrer ber vi styret i høyskolen avklare 3 forhold;
1. Hvilke strategi har Høyskolen i Telemark når det gjelder antall studiesteder ved etablering
av et Universitet?
2. Hvilke samarbeids- eller fusjonsplaner er mest aktuelle, og er et tettere samarbeid eller en
fusjon en forutsetning for Universitetssatsing?
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3. I søknaden fra Høyskolen er det skissert tre ulike modeller (samt en åpning for andre
modeller) for finansiering. Hvordan tenker styret at kommunene i Telemark skal komme fram
til en modell om har oppslutning over hele fylket?
Grenlandsrådet drøftet søknaden og følgende innspill fremkom:
- Kommunene er positive til universitetssatsing og ser satsing på høyere
utdanning som viktig for regionen.
- Det ble uttrykt at saken savner noe klarer begrunnelse for universitetssatsingen.
Dette ble sett i sammenheng med at det søkes om et relativt stort beløp fra hver
enkelt kommune.
- Sett i forhold til forutsetninger og realisme i satsingen uttrykte kommunene en
forventning om en mer spisset strategi.
- Det ble påpekt at det foreslås en forholdsvis liten finansieringsandel fra
næringslivet. Det ble foreslått at HiT kontakter næringslivet for ev. en
alternativ finansieringsmodell.
- Rådet stilte seg i utgangspunktet positiv til en modell for kostnadsfordeling
mellom kommunene fordelt etter folketall.
Det ble henvist til brev fra Oslofjordalliansen og Universitetet i Agder til Høgskolen i
Telemark. Her ber begge institusjoner om en nærmere avklaring av HiTs strategi knyttet til
hvilke nettverks/fusjonsplaner som er aktuelle før igangsetting av videre samarbeidsprosess.
Det ble videre henvist til at høgskolen i brev av 15.juni 2010 har sendt forslag til strategisk
plan for HiT for perioden 2010 – 2014 på høring til kommunene. Her omtales
universitetssatsingen og det sies at:
- ambisjonen om videreutvikling av universitetsfunksjoner i Telemark står fast.
- Det skal tidlig i planperioden avklarest om det er aktuelt med et mer
forpliktende samarbeid eller fusjon med Universitetet i Agder eller med
høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold.
- Nåværende studiestedsstruktur skal ligge fast til 2014.
Vedtak:
Grenlandsrådet gir arbeidsutvalget, i samarbeid med rådmennene, mandat til å utarbeide felles
saksframlegg der kommunene stiller seg positive til universitetssatsningen og søknaden.
Saken skal omtale de punktene som fremkom i rådets drøfting og rådmennenes behandling av
saken. Det søkes å avklare en kostnadsfordeling mellom grenlandskommunene. Saken ses i
sammenheng med høringen på ny strategisk plan for HiT og kan omhandle forslag til felles
høringsuttalelse basert på punktene over.
Sak 20/10 Felles IKT satsing – status prosjekter
Saken gjelder:
Kort orientering om status for kommunenes felles IKT-prosjekter.
Behandling:
IKT-prosjektleder Robert Lien Pettersen orienterte om status for prosjektene:

6

Utvikling av nye digitale tjenester i grenlandskommunene
Prosjektet skal utvikle interaktive tjenester for publikum og næringsliv. Dette skal bidra til å
effektivisere interne prosesser samt at innbyggerne i stadig større grad skal kommunisere med
det offentlige ved hjelp av elektroniske selvbetjeningsløsninger. Prosjektet har hovedfokus på
innføring av nye digitale tjenester som skal forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom
innbyggerne og kommunene.
Innføring av nye digitale tjenester for Grenlandskommunene vil styrke det interkommunale
samarbeidet. Det legges opp til felles kompetanseoppbygging og felles bruk av fagpersoner.
Kommunene vil innføre nye digitale innbyggertjenester som ”finn mine tjenester”, ”finn mitt
valglokale”, e-initiativ, ”gata mi”, ”beregn min eiendomsskatt”.
Videreutvikling av løsningen koordineres av et felles web-forum. Dette skal bidra til at alle
kommunene utvikler seg i fellesskap.
Prosjektet er i gang. Flere av kommunene forbereder seg teknisk i forhold til
implementeringen av følgende nye tjenester:
- Finn dine tjenester der du bor
- Finn ditt valglokale
- Fiks min gate
Prosjektslutt er høsten 2011.
E-meldinger i helse og omsorg - hovedprosjekt
Grenlandskommunene har gjennomført et forprosjekt for å forberede seg til bruk av
elektroniske meldinger (e-meldinger) mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og
legekontor/sykehus. Resultatene fra forprosjektet er beskrevet i en egen forprosjektrapport.
Konklusjonen er at det bør iverksettes et hovedprosjekt med implementering av elektronisk
meldingsutveksling.
Målet for dette prosjektet er at bruk av e-meldinger er fullt integrert i daglig kommunikasjon
mellom kommunens helse- og omsorgstjenester og fastleger. Prosjektet vil gjennomføres i
samarbeid med Sykehuset Telemark HF.
Felles prosjektleder Ulf Rønneberg startet i jobben onsdag 18. august 2010.
19. august hadde Arbeidsgruppa for e-meldinger i helse og omsorg møte. Gruppa består av
Geir Magnussen, STHF, Kristine Aasen, STHF, Karianne Resare, Robert Lien Pettersen og
Ulf Rønneberg. Denne gruppa går nå over til å fungere som styringsgruppe for
fellesprosjektet.
Prosjektleder jobber nå med ferdigstilling av prosjekt- og framdriftsplan.
Sak- og arkivsystem i grenlandskommunene
Prosjektet gjelder en felles anskaffelse og innføring av felles sak/arkivsystem med fokus på
elektronisk arkiv, integrasjon med e-post, fjerning av fysiske arkiv, felles rutiner og
implementering samt felles opplæring og brukerstøtte. Prosjektet har som formål å bidra til et
tett faglig samarbeid mellom kommunene om utvikling av elektroniske tjenester samt
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integrasjon mot fagsystemer for å oppnå fullelektronisk dokumentflyt og dokumenthåndtering.
Rådmannsutvalget har vedtatt å engasjere ekstern konsulent som prosjektleder for
fellesprosjektet. Det er gjennomført en anbudskonkurranse i løpet av sommeren med et
forhandlingsutvalg bestående av rådmann Tore Marthinsen, Rune Hagøy (GKI), Karianne
Resare og Robert Lien Pettersen. I forbindelse med anbudsrunden registrerte vi stor interesse
og fem godt kvalifiserte leverandører leverte tilbud. Det ble kjørt forhandlinger med alle fem.
Hanne Enger fra firmaet Habberstad AS er valgt som prosjektleder og deltok på prosjektets
oppstartsmøte 16. – 17. august 2010.
Felles IKT-drifts organisasjon for Grenlandskommunene
Prosjektet ble drøftet administrativt av rådmannskollegiet og Strategi- og koordineringsrådet
(SKR) i møtet 24. august 2010. Det ble enighet om at SKRet som prosjektgruppe oversender
forslag til styringsgruppa der det anbefales å avvente videre aktivitet i prosjektet inntil vi har
begynt å høste erfaringer og gevinster av våre tre allerede oppstartede prosjekter. Det vil bli
foreslått at prosjektet vurderes reoppstartet 1. oktober 2011.
FDV-System
Torsdag 26. august ble det nedsatt en gruppe som skal gjennomføre et forprosjekt på felles
anskaffelse av nytt FDV-system (Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og
eiendommer) for kommunene Kragerø, Skien, Siljan, Drangedal og Bamble. Porsgrunn
kommune deltar som observatør og støttespiller da kommunen allerede har anskaffet seg et
oppgradert system. Forprosjektet skal levere en kravspesifikasjon og forslag til prosjektplan
med tanke på gjennomføring av anskaffelse, implementering og gevinstrealisering.
Annet
Grenlandssamarbeidet har etablert et eget prosjektkontor på Leirvollen 14, Nenset i Skien.
Prosjektleder Robert Lien Pettersen slutter i jobben 31. oktober 2010.
Rådmennene vurderer videre organisering og drift av IKT-prosjektene.
Robert Lien Pettersen går tilbake til jobb som informasjonsansvarlig i Bamble kommune.
Grenlandsrådet takket han for innsatsen som prosjektleder i Grenlandssamarbeidet.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 21/10 Program for Grenlandssamarbeidet 2011 – 2014 – idèskisse og prosess
Saken gjelder:
Ideskisse og forslag til prosess for utarbeidelse og behandling av program for
Grenlandssamarbeidet 2011 – 2014.
Bakgrunn:
Fra Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2010:
”Et fireårig program for Grenlandssamarbeidet ble første gang vedtatt på Regiontinget i
Grenland i februar 2007. Programperioden går ut i 2010 og det er derfor naturlig å starte
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arbeidet med et nytt fireårig program. Programmet skal inneholde overordnede mål og
strategier og gi føringer for samarbeidets arbeid de nærmeste årene. Grenlandsrådet vil i
løpet av 2010 starte et politisk prosjekt med mål å utarbeide et nytt fireårig program for
Grenlandssamarbeidet.”
Behandling:
Karianne Resare la, på vegne av Arbeidsutvalget, fram ideskisse og forslag til prosess.
Det ble foreslått en spissing av de strategiske satsingsområdene og følgende områder ble
trukket fram:
- Kommunale tjenesteområder
- Samhandlingsreformen
- Næringssamarbeid
- Areal og transport
Det ble foreslått at miljøområdet knyttes til alle fire satsingsområdene og ikke settes som et
eget punkt.
Grenlandsrådet kom med følgende innspill:
- industriutvikling – samarbeid her viktig for regionen utvikling
- bør se på eventuelle føringer fra Fylkesmannen knyttet til utviklings- og
omstillingsmidlene
- viktig å bruke dokumentet til å redegjøre for næringsutviklingssamarbeidet i regi av ViG
og Grenlandsrådets nye rolle som generalforsamling
- Kompetanse – samarbeid på skoleområdet
Forslag til prosess:
• 31. aug
• Sept-okt
• 5. nov
• Nov – jan
• jan/febr
• febr/mars
• Mars 2011

Idéskisse og forslag til prosess
AU utarbeider forslag til program
Grenlandsrådet behandler forslag
Høring
Grenlandsrådet vedtar nytt program
By-og kommunestyre behandling
Regiontinget endelig vedtak

Vedtak:
Grenlandsrådet støttet AUs foreløpige forslag til skisse for nytt program og ber AU jobbe
videre etter foreslått fremdriftsplan.
Sak 22/10 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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Onsdag 1. september 2010
Dag 2 av Grenlandsrådets møte ble det gjennomført et informasjonsmøte i samarbeid
med styringsgruppen i Bystrategi Grenland.
Her ble Konseptvalgutredningen (KVU Grenland) fremlagt av Statens Vegvesen.
Infomøtet ble gjennomført med følgende program:

Tid
9.00

9.15
10.15
10.45
11.00

11.45
12.00

Aktivitet
Velkommen v/ Kåre Preben Hegland
Introduksjon v/ Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen,
leder av styringsgruppa i Bystrategi Grenland
Presentasjon av KVU Grenland
v/ Gunnar Ridderstrøm, Strategistaben i Statens Vegvesen Region Sør
Spørsmål og svar
Pause
”Statusrapport” fra næringslivet i Grenland generelt og forholdet til
samferdselsutviklingen
v/ Thor Oscar Bolstad, leder av Industricluster Grenland (ICG)
Vegen videre og prosess for høringsuttalelser v/ Telemark Fylkeskommune
Lunsj
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