Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 17. september 2007

Sted:

Anne Blaker, Tor Tollefsen
Nils Tore Føreland, Tore Halvorsen,
Erling Laland, Arnfinn Jensen, Ellef Ødegaard
Øystein Beyer,
Finn Tallakstad,
Rolf Erling Andersen, Nils Olav Skilbred, Åse Gro Bakke
Tore Marthinsen, Egil Johansen, Knut Wille, Jan Sæthre, Ole Magnus Stensrud, Jostein Harm
Skjærgården Hotell og Badepark i Langesund

Tid:

1000 – 1300

Tilstede:

SAKSLISTE:
Sak 11/07 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 16/4-07
Vedtak: Protokollen ble godkjent
Sak 12/07 Samordning av det forebyggende arbeidet blant ungdom i Grenland
Knut Wille orienterte om arbeidet; det er etablert et prosjekt med rådmennene som styringsgruppe
og SLT-koordinator i Skien, Rikke Raknes Syvertsen som prosjektleder. Prosjektplan skal legges
fram for rådmennene i oktober og deretter forelegges Grenlandsrådet. Det vil særlig bli fokusert på
to områder;
1. Utnytte den enkelte kommunes prosjekter og overføre kompetanse til alle kommunene.
2. Arbeide langsiktig med levekår og drop-out-problematikk
Vedtak: Saken legges fram for Grenlandsrådet i møtet 19. november. I forberedelsene bes
rådmennene legge vekt på oppfølging av Kunnskapsløftet når det gjelder tiltak i Ungdomsskolen.
Sak 13/07 Klimakutt i Grenland
Anne Blaker orienterte om status, og viste til at arbeidet med forslag til mandat ikke er sluttført.
Det må finnes en erstatter til Arne Ettestad som har trukket seg fra prosjektgruppa.
Øystein Beyer fremmet følgende forslag: ”For å sikre framdrift i prosjekt Klimakutt i Grenland gis
rådmennene i oppdrag å utarbeide et forslag til mandat som legges fram for prosjektgruppa og
deretter Grenlandsrådet 19.11.07”
Tilleggsforslag fra Rolf Erling Andersen; ”I forbindelse med utarbeidelse av mandatet orienteres
Anne Blaker og Heidi Hamadi fortløpende.”
Vedtak; ” For å sikre framdrift i prosjekt Klimakutt i Grenland gis rådmennene i oppdrag å
utarbeide et forslag til mandat som legges fram for prosjektgruppa og deretter Grenlandsrådet
19.11.07. I forbindelse med utarbeidelse av mandatet orienteres Anne Blaker og Heidi Hamadi
fortløpende. Endringer i sammensetting av prosjektgruppa forelegges Grenlandsrådet.”

Sak 14/07 Bredbånd til Telemark
Torgeir Selle fra Telemark Fylkeskommune orienterte. Grenlandskommunene er tildelt følgende
midler under forutsetning av lokal finansiering;
KRD-midler
Høykom
Forutsatt lokal finansiering
Skien
0
3.939.000
6.295.000
Porsgrunn
0
2.391.000
3.821.000
Bamble
0
1.374.000
2.197.000
Kragerø
938.000
2.645.000
4.478.000
Drangedal
502.000
1.414.000
2.394.000
Siljan 0 fordi det er opplyst at kommunen har tilnærmet full bredbånd-dekning.
Vedtak: Rådmennene fremmer saker i hver kommune om egenfinansieringen, samt foretar en
vurdering om man skal anbefale om kommunen skal inngå som medeier i utbyggingen i den enkelte
kommune.

Sak 15/07 Etablering av ny portal- og publiseringsløsning for Grenlandskommunene
Jostein Harm orienterte.
Vedtak; Etableringskostnader og felleskostnader for ny portal- og publiseringsløsning på kr.
850.000.- dekkes av tildelte skjønnsmidler for 2007.
Sak 16/07 Etablering av IKT-strategi for Grenlandskommunene
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 17/07 Orientering- og eventueltsaker
-

Per Espen Fjeld fra Norsk bane AS orienterte om arbeidet med å etablere høyhastighetstog i
Sør-Norge med vekt på Haukelibanen.
Vedtak: Den enkelte kommune vurderer å invitere Norsk bane AS til nærmere informasjon i
formannskap/by-kommunestyre.
-

Vitenlaben; Tore Marthinsen orienterte om status. Prosjektet er ikke fullfinansiert, og vil bli
noe utsatt. Søknaden om støtte har så langt resultert i;
Skien;
Forpliktende skoleavtale – ikke investering eller aksjer
Kragerø;
Forpliktende skoleavtale – ikke investering eller aksjer
Siljan (formannskapets innstilling); Forpliktende skoleavtale – ikke investering eller aksjer
Porsgrunn;
Aksjeandel og driftsavtale
Bamble;
Aksjeandel og driftsavtale
Drangedal;
Ikke behandlet enda
Fylkeskommunen; Investeringsbidrag ikke aksjer eller drift.
Kunnskapsdepartementet; 700.000 kr til drift

-

Prosjekt ”Kvinner i politikken” – Anne Blaker orienterte om prosjektet. Orientering om
videre framdrift og planer kommer i neste møte.

- Søknad fra Kragerø og Drangedal om medlemskap i Vekst i Grenland. Rolf Erling Andersen
orienterte om at han ønsket å drøfte spørsmålet nærmere med ordførerene i eierkommunene
etter konstituering av nye by/kommunestyrer og deretter ta saken opp på ny.
-

Styring av felles eierskap til kommunale bedrifter og selskaper. Rolf Erling Andersen
orienterte om at arbeidsutvalget i Grenlandsamarbeidet ville utarbeide et notat i samarbeid
med den nyansatte daglige lederen og rådmennene for behandling i møtet 19. november.

-

Ansettelse av ny daglig leder i Grenlandsamarbeidet
Knut Wille orienterte om prosessen og ansettelsen av ny daglig leder; Karianne Resare. Hun
begynner 1. oktober.

-

Grenlandsrådet anmoder ledelsen ved Høyskolen i Telemark om å delta i møtet 19.11.07 for å
orientere om status vedr. universitetsplanene i fylket.

-

Regiontingets møte i Kragerø 15. og 16. oktober utgår da de fleste kommunene ikke har
konstiuert seg til denne tid. Ny møtetid avklares i Grenlandsrådet 19. november.
Skien, den 19. september 2007
Knut Wille
Ref.

