MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Siljan kommunehus
Møtedato: mandag 9. november 2009
År 2009, den 9. november 2009, holdt Grenlandsrådet møte i Siljan kommunehus, under
ledelse av leder Rolf Erling Andersen.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Andreas Kjær, Anne Blaker
Drangedal Wenche Kåsene, Tore Halvorsen
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Solfrid Rui Slettebakken,
Porsgrunn Øystein Beyer, Torleif Vikre, Siren Johnsen,
Siljan
Ole-Kristian Holtan, Gunn Berit R. Holmelid,
Skien
Rolf Erling Andersen, Geir Arild Tønnessen, Nils Olav Skilbred
Forfall:
Bamble: Jon Pieter Flølo,
Kragerø: Erling Laland
Porsgrunn:
Siljan: Tonje Løwer Gurholt
Skien:
Drangedal: Nils Tore Føreland, Arnt Olav Brødsjø
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jørn Christian Schøth Knudsen
Porsgrunn:
Egil Johansen
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Knut Wille
Kragerø:
Andre
Robert Lien Pettersen, prosjektleder Grenlandssamarbeidet
Anne Karin Andersen, Folkehelseprogrammet, Telemark fylkeskommune
Roger Jensen, Fylkesmannen i Telemark
Robert Dalene, ass. fylkeslege
Ståle Tveit, adm. dir. Vekst i Grenland AS
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Følgende ble behandlet:
Igjen kommentarer til innkalling og saksliste.
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Sak 33/09 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 21.-22. september 2009
Godkjent uten kommentarer.
Vedtak:
Protokollen godkjent.
Sak 34/09 Orienteringssaker
- Restanseliste, se vedlegg.
Leder gikk igjennom listen.
Samhandlingsreformen – innspill om å få et dialogmøte med sykehuset på neste Grenlandsråd
(19. februar 2010). Invitere representanter fra departementet (Wislef) og samarbeid med KS
Telemark.
- Regional planstrategi – høring.
Leder orienterte om at det ikke ble utarbeidet og sendt noen felles uttalelse fra
Grenlandsrådet. Det ble henvist til de enkelte kommunenes innsendte uttalelser.
- Grenland Havn IKS – utredning av ny havnestruktur- status.
Protokoll fra Havnerådet lagt fram til orientering.
-

Øvrige saker

Sak vedr. videre organisering av prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i
lokalpolitikken”. Notat fra prosjektgruppen ble omdelt og gjennomgått.
Grenlandsrådet godkjente forslag om videre organisering i henhold til gruppens forslag.
Notatet vedlegges protokollen.
Forstudie "Bussdrift på biogass" - rapport
Høsten 2009 er det gjennomført en forstudie for å undersøke mulighetene for å sette i gang
bussdrift basert på biogass i Grenland. Studien er støttet av Grenlandskommunene gjennom
Klimakutt Grenland og Renovasjon i Grenland. I tillegg er studien støttet av Veolia,
Telemark fylkeskommune og Vekst i Grenland. Våtorganisk avfall i Grenlandskommunene
kan danne grunnlag for en biogassproduksjon tilsvarende behovet til 35 - 40 busser. I
Vestfold utreder 12 kommunesamarbeidet etablering av større biogassanlegg, derfor bør det
etableres kontakt med 12K samarbeidet for å undersøke mulighetene for et samarbeid over
fylkesgrensen.
Forstudien har sett på innfasing av 10 busser (M1) ruten. Klimaeffekten er betydelig, effekten
på lokal forurensing er også betydelig og en innfasing kan også være lønnsom under visse
forutsetninger.
Det ble henvist til at rapporten var kopiert opp og lagt i ut i møtesalen.
Arbeidsutvalget tar sikte på å sette opp en nærmere orientering om rapporten i møte i
Regiontinget den 18. desember.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Prosjekt ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”: Grenlandsrådet godkjenner forslag
til videre organisering i henhold til fremlagte notat.
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Sak 35/09 Forvaltningsreformen 2010 - Folkehelse som lovpålagt oppgave for
Fylkeskommunen
Saken gjelder:
Forvaltningsreformen 2010 - Folkehelse som lovpålagt oppgave for fylkeskommunen –
dialogmøte med kommunene om videre samarbeidsform.
Bakgrunn:
Telemark fylkeskommune har sendt brev til alle kommunene og kommuneregionene i
Telemark. I brevet bes det om at temaet settes på dagsorden i møter i kommuneregionene til
høsten da dette er et tema som også oppfordrer til samarbeid på tvers av kommunegrensene.
Behandling:
Anne Karin Andersen, leder for Folkehelseprogrammet hos Fylkeskommunen og Roger
Jensen fra Fylkesmannen la fra status og erfaringer fra arbeidet med
folkehelseprogrammet.
Prosjektledelsen ble berømmet for et godt prosjekt med mye entusiasme og aktivitet.
Det ble orientert om at flere av kommunene har hatt ansatt egne
folkehelsekoordinatorer. Siljan kommune har ikke funnet midler til en slik stilling og
har derfor ikke tiltrådt prosjektet.
Prosjektledelsen åpnet for at prosjektet fremover ønsker å se på ulike måter kommunene
kan knyttet seg til prosjektet. Alle kommunene ønskes med.
Vedtak:
Genlandsrådet tar foreløpig orienteringen til etterettning.
Sak 36/09 Svineinfluensaen – orientering fra fylkeslegen
Ass. fylkeslege Robert Dalene orienterer om influensa A (H1N1).
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 37/09 Møteplan for Grenlandsråd og Regionting 2010
Arbeidsutvalget la frem forslag til møteplan for 2010 for Grenlandsrådet og Regiontinget i
Grenland.
Følgende datoer ble foreslått:
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Grenlandsrådet (minst fire møter årlig)
Dato
Sted
Fredag 19. februar 2010
Fredag 21. mai 2010
Tirs - ons
31. aug. – 1. sept. 2010
Fredag 5. november 2010

Regiontinget i Grenland (minst ett møte årlig)
Dato
Sted
Fredag 26. mars 2010
Fredag 17. desember 2010
Vedtak:
Forslag til møteplan for vedtatt.
Møtet 31. aug – 1. sept. holdes i Bamble. Arbeidsutvalget og daglig leder ser videre på forslag
til øvrige møtesteder.
Sak 38/09 Gjennomgang av Vekst i Grenland – veien videre
Saken gjelder:
Oppsummering og orientering om behandling av evalueringsrapporten m.m i kommunene.
Drøfting av veien videre.
Bakgrunn:
Rapport og notater fra prosjektet ”Gjennomgang av Vekst i Grenland AS” ble behandlet av
Grenlandsrådet i møtet den 21. september 2009.
Grenlandsrådet fattet følgende 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.”
Leder av Grenlandsrådet og ordfører i Skien har utarbeidet et notat og innstilling som er til
behandling i eierkommunene i Vekst i Grenland AS. Innstillingen tar opp i seg de
hovedspørsmål som må avklares i alle eierkommunene før videre arbeid med ViG AS.
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Behandling:
Det ble gitt en oppsummering og orientering om behandlingen av evalueringsrapporten og
prinsipielle spørsmål i de enkelte kommunene. Saken er under behandling i kommunene.
Det ble en kort drøfting av sentrale problemstillinger og veien videre.
Grenlandsrådet påpekte at det kreves en runde med de private eierne i forbindelse med den
videre prosessen.
Det ble vist til at ordførerne i den videre prosess kunne benytte rådmennene i forbindelse med
utredning av nye vedtekter.
Leder orienterte om arbeidet med en eierskapstrategi for Skien.
Vedtak:
Endelig behandling av saken i eierkommunene avventes. Arbeidsutvalget tar initiativ til en
videre prosess i henhold til vedtakene i kommunene.
Sak 39/09 Felles IKT-satsing i Grenlandsregionen
Saken gjelder:
Presentasjon av ny prosjektleder for IKT-satsingen og kort orientering om status.
Behandling:
Ny IKT-prosjektleder presenterte seg. Robert Lien Pettersen fra Bamble kommune etterfølger
Jostein Harm som prosjektleder for IKT-prosjektene i Grenlandssamarbeidet. Han startet i
stillingen 1. november og har et ett års engasjement.
Det ble gitten kort orientering om status for prosjektene og mottatte positive svar på søknader
om støtte fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) knyttet til følgende tre nye prosjekter:
– Sak- og arkivsystem i grenlandskommunene
– E-melding - helse og omsorg
– Nye digitale tjenester i grenlandskommunene
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 40/09 Handlingsplan for 2010 m/forslag til budsjett
Saken gjelder:
Behandling av forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010 med budsjett.
Bakgrunn:
Det utarbeides årlig en handlingsplan for Grenlandssamarbeidet som beskriver de konkrete
interkommunale utredningsprosjekter. Handlingsplanene skal ta utgangspunkt i de mål og
strategier som er beskrevet i Program for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010.
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Behandling:
Arbeidsutvalget la frem forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010.
Daglig leder orienterte kort om forslaget.
Hovedsatsingsområdet for det interkommunale samarbeidet foreslås i 2010 å være en
videreføring av den felles IKT-satsingen gjennom tre ny prosjekter og videre arbeid i Strategiog koordineringsrådet og utredningen av ny felles it-drifts organisasjon.
Videre foreslås hovedfokus å være på oppfølgingen av evalueringen av Vekst i Grenland AS
og forberedelse av den varslede Samhandlingsreformen innen helse.
Nye prosjekter for det interkommunale samarbeidet i 2010 foreslås:
 Samarbeid om fornyelse og utvikling – felles IKT-satsing i Grenland – tre nye
prosjekter:
– Sak- og arkivsystem i grenlandskommunene
– E-melding - helse og omsorg
– Nye digitale tjenester i grenlandskommunene
 Felles skatteoppkrever i Grenland - forprosjekt
 Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark – framtidig organisering
 Politisk prosjekt - Program for Grenlandssamarbeidet 2011 – 2014
I tillegg er det åtte interkommunale prosjekter under utredning og gjennomføring. Disse er:
 Samarbeid om fornyelse og utvikling – felles IKT-satsing
– Utredning av felles it-drifts organisasjon
– Felles portal- og publiseringsløsning for grenlandskommunene - intranett
 Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland
 Gjennomgang av Vekst i Grenland AS - oppfølging
 Helse – samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Telemark HF
 ”Grenlandskarusellen for barn og unge
 Utredning om samordning og styring av felles eierskap til kommunale bedrifter og –
selskaper
 Politisk prosjekt: ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”
Det ble redegjort for en problemstilling knyttet til utredningsprosjektet ”Felles ITdriftsorganisasjon for grenlandskommunene” og gjeldende regler for merverdiavgift og
offentlige anskaffelser. Etter initiativ fra Skiens representanter oppfordret Grenlandsrådet
Skien kommune til å åpne for at de øvrige kommunene kan tiltre det eksisterende
driftssamarbeidet (IT-enheten i Skien kommune) i en vertskommuneorganisering etter
kommuneloven § 27.
Vedtak:
Forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010 m/budsjett oversendes for
behandling i by- og kommunestyrene med følgende innstilling:
Forslag til budsjett og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010 vedtas slik den er
forelagt.
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Sak 41/09 Orientering om SAMBA -prosjektet
Saken utgikk.
Sak 42/09 Eventuelt
SØKNAD TIL GRENLANDSRÅDET OM MIDLER TIL PROSJEKTET
”KARTLEGGING AV LOKALT VIKTIGE MARINE NATURTYPER.”
Saksframlegg og søknad var lagt ut i mappene.
Utdrag fra søknaden:
”Prosjektet Kartlegging av lokalt viktige marine naturtyper søkte 2008 om midler fra
Grenlandsrådet.
Søknad ble behandlet i sak 23/ 08, vedtak vedlegges. Det var grunnlag for en annen struktur
på søknaden.
Ny søknad fremmes nå fra kommunene. Beløpets størrelse er uendret på 300.000 kroner.
Prosjektet er et samarbeid mellom kystkommunene i Grenland (Kragerø, Bamble, Skien og
Porsgrunn) og Fylkesmann som koordinerende instans. Fylkeskommunen har vært ønsket inn
i prosjektet, men har foreløpig ikke bidratt. Dette avviker fra organisasjonsmodellen som er
etablert i øvrige fylker rundt Oslofjorden.
Kystkommunene har sammen med Fylkesmannen utarbeidet en finansieringsmodell der det
legges opptil bidrag fra kommunene og fylkeskommune samt tildeling av skjønnsmidler
I tillegg er det lagt opp til bidrag fra det statlige arbeidet for opprydding i forurenset sjøbunn.
Midlene er bevilget fra SFT til naturtypeprosjektet via Fylkesmannens sjøbunnsprosjekt.
Kommunenes bidrag er bekreftet og fakturert.
Den Norske regjering har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.
Kartlegging av marine naturtyper er en del av det nasjonale kartleggingsprogrammet for
biologisk mangfold. Prosjektets målsetting er å supplere det nasjonale
kartleggingsprogrammet for å ivareta kartlegging av ålegrass og andre undervannsenger, samt
bløtbunnsområder i strandsone. Naturtypene er kystnære, grunne og ligger i typisk
beskyttende lune viker som er attraktive for tiltak og utbygging som for eksempel til
båthavner.”
Finansieringsplan – fra søknadens vedlegg:
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Grenlandsrådets arbeidsutvalg har vurdert søknaden og fremmer følgende innstilling til
Grenlandsrådet:
Søknaden innvilges under forutsetning av at Grenlandssamarbeidet får tildelt en tilsvarende
økt andel av skjønnsmiddelpotten fra Fylkesmannen i Telemark.
Det utarbeides søknad om skjønnsmidler på kr 2.800.000,- (2.500.000 jf. forslag til budsjett +
300.000 til prosjektet Marin kartlegging).
Behandling:
Grenlandsrådet drøftet søknaden og holdt fast ved tidligere behandling av denne saken.
Arbeidsutvalgets innstilling vedtatt.
For øvrig ingen saker til eventuelt.
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Restanseliste Grenlandsrådet
Dato: 2. november 2009
Sak nr.
41/09
40/09
39/09
38/09

Møtedato
09.11.2009
09.11.2009
09.11.2009
09.11.2009

Sak
Orientering om SAMBA
Handlingsplan for 2010 m/forslag til budsjett
Felles IKT-satsing i grenlandskommunene
Gjennomgang av Vekst i Grenland AS

36/09
35/09
31/09
30/09
27/09

09.11.2009
09.11.2009
21.09.2009
21.09.2009
21.09.2009

Svineinfluensa - orientering
Folkehelse – videre samarbeid med TFK
Bystrategi Grenland
Regional planstrategi – høring
Fairtrade og etisk handel

26/09
21/09

21.09.2009
20.05.2009

Full City havariet – orientering om status
Beredskapsnettverk i Grenland samarbeidsavtale

17/09

20.05.2009

Grenland havn – framtidig havnestruktur

14/09

20.05.2009

Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark –
framtidig organisering

13/09

20.05.2009

13/09

20.05.2009

Sykehuset Telemark – renovering av lokaler i
Porsgrunn
Gass til Grenland

09/09

13.02.2009

Prosjekt ”Klimakutt i Grenland”

03/09

13.02.2009

Prosjekt Kvinner i lokalpolitikken

36/08

03.11.2008

35/08

03.11.2008

Samarbeid på helseområdet – bedre
samordning mellom Sykehuset Telemark og
kommunene
Kragerø og Drangedals inntreden i ViG

35/08

03.11.2008

Utredning av mulig infrastrukturselskap

Status

Under arbeid
Under arbeid i
kommunestyrene

Under arbeid
Avsluttet
Avsluttet i
Grenlandsrådet
Sak utarbeides for
oversendelse til de
enkelte kommunene
høsten 2009
Behandlet i de tre
eierkommunene –
anmodning om styrets
vurdering oversendt
Sak utarbeides for
oversendelse til de
enkelte kommunene
høsten 2009
Stilt i bero
Stilt i bero
Under arbeid - avsluttes
des. 2009. Behandling
våren 2010.
Under arbeid – avsluttes i
2011
Under arbeid
Det søkes om samarbeid
med KS-Telemark.
Til behandling i de
enkelte kommunene.
Stilt i bero
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35/08

03.11.2008

Mulig felles oppreisningsordning for tidligere
barnevernsbarn
Prosjektet Samordning og styring av felles
eierskap
Forslag om forsøksordning vedr. salg av
glassflasker i sommermånedene

Sak oversendt fra Skien
til de øvrige kommunene
Under arbeid

34/08

03.11.2008

28/08

18.08.2008

25/08

18.08.2008

Forslag om å opprette prosjektstilling for å
styrke samarbeidet med Europa

24/08

18.08.2008

20/08

04.04.2008

19/08

04.04.2008

17/07

17.09.07

Utdyping og gjennomføring av Strategisk
Næringsplan for Grenland 2008-2011
Prosjektet Interkommunalt geodata samarbeid
i Grenland
Samordning av det forebyggende arbeidet
blant ungdom i Grenland
Status vedr. universitetsplanene i fylket

Stilt i bero – forslag om
partnerskapsavtale med
TFK under arbeid
Oppfølging av
enkeltsaker under arbeid
Under arbeid

Under oppfølging i den
enkelte kommune

Under arbeid – ventes
ferdig des. 2009
Avventer
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