MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Sykehuset Telemark - Konferansesenteret
Møtedato: 30/1-08, kl. 0900 – 1500
År 2008, den 30. januar, holdt Grenlandsrådet møte på Konferansesenteret på Sykehuset
Telemark under ledelse av leder av Grenlandsrådet, Rolf Erling Andersen. Nestleder Kåre Preben
Hegland ledet møtet fra kl. 12.00.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Jon Pieter Flølo, Andreas Kjær
Drangedal Tore Halvorsen, Stina Haugland
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Arnfinn Jensen
Porsgrunn Øystein Beyer, Siren Johnsen, Thorleif Vikre
Siljan
Ole-Kristian Holtan, Gunn Berit R. Holmelid, Tonje Løwer Gurholt
Skien
Rolf Erling Andersen, Geir Olav Tønnessen, Jørn Inge Næss, Heidi Hamadi (fra kl.
12)
Forfall::
Nils Tore Føreland, Arnfinn Nilsen, Solfrid Rui Slettebakken, Erling Laland, Nils Olav
Skilbred, Rolf Erling Andersen forfall fra kl. 12.00.
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Kragerø:
Ole Magnus Stensrud
Porsgrunn:
Egil Johansen
Siljan:
Jan Sæthre
Skien:
Knut Wille
Drangedal: Jørn Christian Schøth Knudsen
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.

Grenlandsrådet, den 30. januar 2008.

Rolf Erling Andersen
ordfører i Skien

Kåre Preben Hegland
ordfører i Kragerø

Torleif Vikre
formannskapet i Porsgrunn

Følgende ble behandlet:
Sak 01/08 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 19/11-07
Protokollen fra møtet i Grenlandsrådet 19/11-07 godkjent med følgende kommentarer:
Vedtaket i sak 21/07 Kvinner i politikken inneholder feil. Utlysningsteksten til prosjektleder for
prosjektet inneholdt ingen informasjon om stillingsprosent. Dette rettes opp.
Sak 02/08 Orientering om representanter til strategigrupper for fylkesplanen
Kommunene har valgt nye representanter til fylkeskommunens strategigrupper for arbeidet med
fylkesplanen. Videre har Grenlandssamarbeidet bedt om at representanter fra
kommuneadministrasjonene får delta på strategigruppemøtene. Alle kommunene har nå foretatt
valg av representant(er) til strategigruppene. Følgende personer er valgt:
Infrastruktur
Grenland Gustav Søvde, Sk

Kompetanse

Næring/bosted

Hedda Foss Five, Sk
Knut Einar Aas, Sk
Øystein Beyer, P
Kjell G. Teigen, P
Tord Samdal, P
Tor Tollefsen, B
Kåre Preben Hegland, K Nils Tore Føreland, D
Sk =Skien, P =Porsgrunn, B = Bamble, Si = Siljan, D = Drangedal, K = Kragerø

Kultur og
identitet
Halvor Ringhus, Sk
Erik Bystrøm, P
Ole-Kristian Holtan, Si

Rådmennene fikk i oppdrag fra Grenlandsrådet å organisere denne representasjonen og har
gjort følgende fordeling:
Infrastruktur rådmann Egil Johansen, Porsgrunn
Kompetanse rådmann Knut Wille, Skien
Næringsutvikling/det gode bosted rådmann Tore Marthinsen, Bamble
Kultur og identitet rådmann Ole Magnus Stensrud, Kragerø
Representanten vil være den enkelte rådmann eller den rådmannen utpeker.
Vedtak:
Oversikten over valgte representanter til strategigruppene og fordeling av administrativ
representant tatt til orientering.
Saken tas opp på neste møte i Grenlandsrådet der representantene rapporterer fra de
strategigruppemøtene som har vært og samordning av innspill til fylkesplanen drøftes.
Sak 03/08 Forslag til budsjett og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2008
Grenlandsrådets arbeidsutvalg hadde utarbeidet forslag til budsjett og handlingsplan for 2008.
Forslag til handlingsplan tar utgangspunkt i de mål og strategier som er beskrevet i program for
Grenlandssarbeidet 2007 - 2010.
Nye satsningsområder for det interkommunale samarbeidet i 2008 foreslås å være:
 Samarbeid om IKT utvikling.
Det skal foretas en utredning av mulighetene for en felles IKT-strategi som vil bli førende for
det videre IKT-samarbeidet. Bakgrunnen for at det skal satses så sterkt på IKT er at det i
tiden framover vil bli stilt økte krav til utnyttelse av IKT-tjenester i kommuneorganisasjonen.
 Utredning om samordning og styring av felles eierskap til kommunale bedrifter og –
selskaper.



Politisk prosjekt: ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”.

I tillegg er det fire interkommunale prosjekter under utredning og gjennomføring. Disse er:
 Felles portal- og publiseringsløsning for grenlandskommunene.
 Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland.
 Bo- og dagtilbud for tunge brukere.
 Klimakutt i Grenland.
Daglig leder av Grenlandssamarbeidet redegjorde kort for forslaget.
Følgende to saker er ikke omtalt i handlingsplanen:
1. Friluftsråd i Grenland
2. Eventuelt medlemskap i Vekst i Grenland (ViG) for Kragerø og Drangedal
Det ble vist til at det tidligere er vedtatt at saken vedrørende Friluftsråd i Grenland skal behandles
i hver enkelt kommune. Rådmann i Kragerø Ole Magnus Stensrud utarbeider forslag til felles
saksframlegg.
Eierkommunene skal vurdere spørsmålet om Kragerø og Drangedals eventuelle medlemskap i
ViG. Ordfører i Skien vil ta initiativet til et møte med ordførerne i Porsgrunn, Siljan og Bamble.
Drøftingen av spørsmålet bør ses i sammenheng med prosjektet vedr. samordning av
eierskapsstyring.
Vedtak:
Følgende innstilling ble enstemmig vedtatt:
Forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2008 m/budsjett oversendes for
behandling i by- og kommunestyrene med følgende innstilling:
Forslag til budsjett og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2008 vedtas slik den er
forelagt. Program for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010 vedtatt i Regiontinget i Grenland
15.02.2007 og vedtektene for Grenlandssamarbeidet stadfestes.
Spørsmålet om friluftsråd i Grenland og eventuelt medlemskap i ViG for Kragerø og Drangedal
tas ikke inn i handlingsplanen.
Saken vedr. friluftsråd behandles i hver enkelt kommune. Rådmann Ole Magnus Stensrud
utarbeider forslag til felles saksframlegg.
Ordfører i Skien vil ta initiativet til et møte med ordførerne i Porsgrunn, Siljan og Bamble for
felles drøfting av spørsmålet om eventuelt medlemskap i ViG for Kragerø og Drangedal.

Sak 04/08 Regnskap og årsrapport for Grenlandssamarbeidet 2007
Det søkes årlig om midler til det interkommunale samarbeidet i Grenland fra
skjønnsmiddelpotten til Fylkesmannen. Årlig gis det to rapporter om bruken av
skjønnsmidlene.
Grenlandssamarbeidet mottok i 2007 kr. 2.250.000 fra skjønnspotten. Midlene skal gå til
kommunale moderniserings- og omstillingstiltak.
Regnskapet viser bruken av skjønnsmidlene. Kommunenes ressursbruk knyttet til egeninnsats
på prosjektene vises ikke i regnskapet.
Pr. 31/12-07 er det 4 tjenesteområder som er under utredning (rapportens vedlegg 2). Dette er:
1. Felles portal- og publiseringsløsning for grenlandskommunene.
2. Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland.
3. Bo- og dagtilbud til barn med kompliserte og sammensatte problemstillinger
(SAMBA)
4. Klimakutt i Grenland
I løpet av 2007 er følgende interkommunale prosjekter avsluttet (rapportens vedlegg 3):
1. Felles innkjøpskontor i Grenland.
2. Felles overformynderi i Grenland.
3. Interkommunalt samarbeid om opplæring i 50 timer samfunnskunnskap.
4. Utredning om nye organisasjonsmodeller mellom voksenopplæringene i Drangedal,
Porsgrunn, Siljan og Skien.
5. Kartlegging av interkommunale brannvesen i Norge.
På bakgrunn av årsrapporten utarbeides en årsmelding for Grenlandssamarbeidet for 2007
etter samme mal som tidligere år.
Vedtak:
Følgende innstilling enstemmig vedtatt:
Regnskap og årsrapport for Grenlandssamarbeidet for 2007 oversendes for behandling i by- og
kommunestyrene med følgende innstilling:
Årsrapport med regnskap for Grenlandssamarbeidet for 2007 vedtas slik den er forelagt.
Sak 05/08 Søknad til Fylkesmannen om skjønnsmidler for 2008
Det søkes årlig om midler til det interkommunale samarbeidet i Grenland fra
skjønnsmiddelpotten til Fylkesmannen.
Søknad om skjønnsmidler er utarbeidet på bakgrunn av forslag til handlingsplan for
Grenlandssamarbeidet for 2008. Søknaden inneholder budsjett for 2008, informasjon om det
strategiske grunnlaget for Grenlandssamarbeidet og beskrivelse av pågående og planlagte
prosjekter med økonomisk oversikt.
Vedtak:
Søknad til Fylkesmannen om skjønnsmidler for 2008 ble tatt til orientering.

Sak 06/08 Møteplan for 2008 for Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet
I vedtektene for Grenlandssamarbeidet står det at det skal gjennomføres minst ett møte årlig i
Regiontinget i Grenland og minst fire møter i Grenlandsrådet.
Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til møtedatoer:
Regiontinget i Grenland (minst ett møte årlig)
Dato
7/3-08
29/8-08
17/12-08

Sted
Kragerø
Bamble
Porsgrunn

Grenlandsrådet (minst fire møter årlig)
Dato
Sted
30/1-08
Sykehuset Telemark, Skien
4/4-08
Siljan
12-13/6-08
Drangedal
26/9-08
Skien
Vedtak:
Forslag til møteplan enstemmig vedtatt.
Sak 07/08 Felles IKT- strategi - forprosjekt
Prosjektleder Jostein Harm la fram forlag til prosjektplan for forprosjektet – Muligheter for
felles IKT satsing i Grenland.
Jostein Harm er engasjert som prosjektleder i to år. I tillegg til å lede arbeidet med å etablere
IKT strategi er han prosjektleder for ny portalløsning for Grenlandskommunene samt
koordinator for breibåndsutbygginga i Grenland (samarbeid med Fylkeskommunen og GKI).
Han orienterer kort om status for portalprosjektet. Her er opplæringen av
redaktører/nettkoordinatorer og skribenter i gang i kommunene. Det tas sikte på lansering av
ny portal for grenlandskommunene den 3. mars 2008.
Fylkeskommunene v/ prosjektleder Torgeir Selle orienterte om status for
bredbåndsutbyggingen i regionen.
Vedtak:
Forslag til prosjektplan for forprosjektet Muligheter for felles IKT satsing i Grenland vedtatt,
se vedlegg 1.
Orienteringen om status for prosjektet Felles portal- og publiseringsløsning for
grenlandskommunene og bredbåndsutbyggingen i regionen tatt til orientering.

Sak 08/08 Klimakutt i Grenland
Rådmann i Kragerø Ole Magnus Stensrud orienterte om status i prosjektet.
Organisering og sammensetning av prosjektgruppen fremgår av utarbeidet
prosjektbeskrivelse, se vedlegg 2 til protokollen. Det er avholdt to møter i prosjektgruppen.
Det arbeides med å utarbeide søknader om eksterne midler fra bl.a. ENOVA og aktuelle
departementer og å ansette en prosjektmedarbeider.
Ole Magnus Stensrud viste en oversikt over utslipp av klimagasser i de enkelte kommunene i
Grenlandssamarbeidet utarbeidet av Staten forurensingstilsyn.
Anne Blaker har gått ut av prosjektgruppen for et halvt år grunnet ny jobb som politisk
rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet. Det var derfor behov for å velge en ny politisk
representant fra Grenlandsrådet og ny leder av prosjektgruppen. Følgende personer sitter i dag
som politiske representanter i gruppen; Heidi Hamadi og Solfrid Rui Slettebakken.
Forslag til mandat utarbeidet av prosjektgruppen ble fremlagt, se vedlegg 3 til protokollen.
Følgende personer ble foreslått som ny politisk representant: Torleif Vikre (Porsgrunn) og
Roy Bjurholt.(Bamble).
Det ble fremmet forslag om at Solfrid Rui Slettebakken velges som leder av prosjektgruppen.
Sett i forhold til prosjektets lengde var det enighet om at ny politisk representant går inn i
prosjektgruppen som permanent medlem. Anne Blaker går ut av prosjektgruppen.
Det ble fremmet forslag om at Høgskolen i Telemark (HiT) inviteres med i prosjektet. HiT har
uttrykt interesse for prosjektet og ønske om å være representert i prosjektgruppen ved Ole
Ringdal, dekan ved avdeling for teknologiske fag ved HiT.
Vedtak:
Forslag til mandat enstemmig vedtatt.
Torleif Vikre valgt som ny politisk representant i prosjektgruppen. Anne Blaker går ut av
prosjektgruppen.
Solfrid Rui Slettebakken valgt som leder av prosjektgruppen.
Høgskolen i Telemark inviteres til å delta i prosjektet med en representant i prosjektgruppen.
Sak 09/08 ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken
Tonje Løwer Gurholt er ansatt som prosjektleder i 60 prosent stilling f.o.m. 01.01.2008.
Prosjektleder er formelt ansatt i Skien kommune og er administrativt plassert under daglig
leder av Grenlandssamarbeidet. Prosjektkontoret er lokalisert i Rådhuset i Skien.
Prosjektleder orienterte om status for prosjektet.
Det vil bli utarbeidet årlige handlingsplaner og budsjett for prosjektet. Prosjektet er i sin
helhet finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Grenlandsrådet vil bli løpende
orientert om prosjektet. Det henvises for øvrig til prosjektets vedtatte organisering, som bl.a.
fremgår av forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet.
Den nåværende styringsgruppa behandlet organiseringen av prosjektet og Handlingsplan

2008 i møte 23.01.08 og ble enig om følgende forslag til vedtak i Grenlandsrådet 30.01.2008,
sak 09/08:
 Prosjektleders administrative plassering tas til orientering.
 Ny organisering av prosjektet blir
• Styringsgruppe = Grenlandsrådet
• Prosjektgruppe = Prosjektleder og to politikere fra hver av kommunene
Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. Kragerø og Drangedal deltar med en
politisk representant hver som observatør.
• Arbeidsgrupper = blir nedsatt for enkelte tiltak ved behov
 Det utarbeides et mandat med avklaring av roller og ansvar til neste møte i
Grenlandsrådet
 Kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien velger to politikere hver som
medlemmer til prosjektgruppa
 Kommunene Drangedal og Kragerø velger en politiker hver som observatør i
prosjektgruppa
Tidligere utsendte innstilling trekkes.
Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Sak 11/08 ”Fairtrade by”
Fairtrade-by er en utnevnelse for kommuner og byer som vil forplikte seg til å arbeide med
etisk forbruk. Som en del av arbeidet med Fairtrade-by oppmuntres det til bredt samarbeid.
Med det menes at organisasjoner, offentlig ansatte, politikere og næringsliv jobber sammen
for et øket forbruk av Fairtrade-merkede varer. Følgende grunnleggende kriterier må oppfylles
for å kunne kalle seg en Fairtrade-by:
1. Dannelse av en styringsgruppe for arbeidet.
2. Politisk støtte fra kommunen.
3. Tilbud i butikker – fairtrade-merkede produkter skal være tilgjengelige i butikker, kafeer,
restauranter m.v.
4. Krav til bedrifters forbruk av Fairtrade-merkede produkter.
5. Aktivt informasjonsarbeid.
Arbeidsutvalget drøftet saken i sitt møte 21.12.2007 og foreslår at hver enkelt kommune i
Grenlandssamarbeidet ser på muligheten for å gå inn på dette.
Vedtak:
Hver enkelt kommune i Grenlandssamarbeidet ser på muligheten for å møte vilkårene for å bli
en ”Fairtrade by”.
Sak 12/08 Eventuelt
1. Det er utført selskapskontrollen/forvaltningsrevisjon med Kompetanseutvikling
Grenland AS og Teli AS. Denne er nå på høring hos styrerepresentantene. Her peker
kommunerevisjonen på at det mangler en eierskapsstrategi og rutiner for rapportering
tilbake til kommunene.
Konklusjon:

Hver enkelt kommune tar forvaltningsrevisjonen til etterretning. Grenlandsrådet vil
vurdere om det skal lages en eierskapsmelding for de interkommunale selskapene.
2. Tilskudd til kommunalt eide selskap.
Konklusjon:
Drøfting av forholdet mellom tilskudd til kommunalt eide selskap og innsparinger i
enkelte kommuner settes opp som sak til neste møte i Grenlandsrådet.
Neste møte i Grenlandsrådet: fredag 4. april i Siljan

Fra kl. 10.00 til 11.00 ble det avholdt kontaktmøte med Sykehuset Telemark
v/sykehusdirektør Arne Rui.
Kommunene fikk orientering om den økonomiske situasjonen for sykehuset og utfordringene
fremover.
Konklusjon:
Kommunene er svært opptatt av å videreutvikle Sykehuset Telemark som et helhetlig og
stabilt helsetilbud til innbyggerne i regionen. Arbeidsutvalget utarbeider og sender et brev til
Helse- og omsorgsdepartementet der det anmodes om et møte med departementets politiske
ledelse.

Vedlegg 1

FORPROSJEKT – MULIGHETER FOR FELLES IKT SATSNING I
GRENLAND
1. Bakgrunn
Det pågår en digital revolusjon. Nye anvendelser av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi berører de fleste og vi kan samhandle enda bedre enn før på tvers
av nær sagt alle slags grenser. Stikkordene er informasjonstilgang og kommunikasjon. Vi vil
få se nye organisasjonsløsninger, finne fram til nye arbeidsprosesser og kunne forene
kunnskap og treffe beslutninger på nye måter – om vi velger å benytte oss av mulighetene.
Innbyggerne og næringsliv venner seg fort til det bedre, til det raskere og til det mer
komfortable som de digitale verktøyene åpner mulighetene for.
Kommunene i Grenlandssamarbeidet leverer i stor grad de samme tjenester, med de samme
kvalitetskrav til innbyggerne i sine kommuner. Omfang og dimensjoner varierer, men
kjerneinnholdet er det samme.
Innenfor IKT - sektoren er behovene i de enkelte kommunene, om mulig, enda likere enn i
andre sektorer. Behovene er like, løsningene varierer. I stedet for at fokus er på bruk av IKT
som et effektivt hjelpemiddel i utviklingen av organisasjonen, er fokus i kommunene ofte
rettet mot drift av servere, nettverk, databaser, systemer og brukerstøtte. IKT - utviklingen går
stadig raskere, trusselnivået øker, og utfordringene innen sektoren gjør at det kan bli
nødvendig å se på et mer forpliktende samarbeid med investeringer, drift og kompetanse som
viktige stikkord.
eNorge 2009 utgjør overbygningen for ikt-politiske initiativer på statlig nivå og planen er
veiledende for kommunesektoren. Sentralt i eNorge planen står ønske om bedre tilrettelegging
for privat sektor, bedre tjenestekvalitet og mer effektive tjenester i offentlig sektor og ønsket
om økt politisk deltakelse.
eKommune 2009
Kommunesektoren har utviklet sin egen plan kalt ekommune 2009. Denne planen bygger på
eNorge 2009 og inneholder i alt 77 mål og tiltak som KS mener bør gjennomføres for å støtte
opp om IKT-utviklingen
Stmld 17-Eit informasjonssamfunn for alle
I desember 2006 kom stortingsmelding 17-Eit informasjonssamfunn for alle.
I meldinga er det særlig 3 områder som legger føringer på kommunenes egen IKT politikk.
Disse områdene er :digital inkludering (full breibåndsdekning,universell utforming og
digital kompetanse), døgnåpen forvaltning-elektronisk samhandling i og med offentlig
sektor (hovedprinsippet skal være forvaltningen skal tilby elektroniske
selvbetjeningsløsninger) og personvern.
Regjeringens Fornyingsstrategi for offentlig sektor
Behovet for å utnytte IKT til fornyingsarbeidet for å skape ”verdens beste offentlige sektor”
understrekes ytterligere i Regjeringens fornyingsstrategi.”Informasjonsteknologien er viktig
for alle sektorar og praktisk talt alle sider av arbeidet med å fornye og forbetre offentleg
sektor”. Viktige stikkord i denne strategien er kvalitet, effektivisering, åpenhet og
medvirkning. Strategien beskriver områder hvor innsatsen skal konsentreres:

Økt deltakelse og medvirkning skal bidra til et levende demokrati hvor åpenhet, deltakelse
og medvirkning er sentrale stikkord .Det blir også forventet tilrettelegging av virituelle
møteplasser hvor innbyggerne får muligheter til å fremme forslag og komme med innspill i
aktuelle saker .
Enkelt og greit for innbyggerne .Inkludering og arbeid for å hindre/redusere digitale
klasseskiller står sentralt i prioriteringene. Alle skal ha tilgang til moderne
kommunikasjonskanaler som blant annet sikrer tilgang til elektroniske løsninger.
Norge på nett – Elektroniske tjenester for alle .
Fornyingsstrategien slår fast at elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for
dialogen mellom innbyggerne og det offentlige og at alle former for relevante tjenester som
har innbyggerne som målgruppe skal være elektronisk . Kommunikasjon til innbyggerne skal
utformes på en enkel og oversiktlig måte-universell tilgjengelighet.
2. OPPDRAGSGIVER/PROSJEKTEIER
Grenlandsrådet er øverste organ og prosjekteier.
3. ORGANISERING
Rådmannsutvalget i Grenlandssamarbeidet er Styringsgruppe. Rådmann Egil Johansen er
prosjektansvarlig
Styringsgruppe:
Knut Wille

Rådmann Skien kommune

Tore Martinsen

Rådmann Bamble kommune

Jan Sætre

Rådmann Siljan kommune

Egil Johansen

Rådmann i Porsgrunn

Ole Magnus Stensrud Rådmann i Kragerø kommune
Jørn Schødt Knudsen Rådmann i Drangedal kommune

Prosjektgruppe:
Egil Johansen

Prosjektansvarlig

Jostein Harm

Prosjektleder

Steffen Stordalen
(Organisasjonsutvikling, personal)

Siljan
Kragerø

(Helse-pleie-og omsorg)
Terje Odden

Porsgrunn,Skien

Magne Sneltvedt
(Teknologi)

(Oppvekst )

Skien
Drangedal

Anne Marie Nielsen
(Informasjon,servicekontor,merkantil)

Bamble
Rep fra org

4. MÅLET MED FELLES IKT
Målet med dette prosjektet er å gjennomføre tiltak i tråd med det strategiske grunnlaget og
handlingsplan for Grenlandssamarbeidet : ”En felles ambisjon er at kommunene skal levere
kostnadseffektive og gode tjenester til sine innbyggere. I tillegg er ambisjonen
å utvikle Grenland til en slagkraftig region som får en vekst på høyde med andre storbyregioner. Befolkningsvekster som sådan er viktig som drivkraft i den regionale utviklingen.
Grenlandsregionen er en sterkt integrert bo-,service- og arbeidsmarkedsregion og fungerer
på mange måter som et felles byområde. Regionen har derfor et godt utgangspunkt for
å lykkes med kommunal- og regional utvikling. Grenlandssamarbeidet er et virkemiddel i
denne utviklingen. For å nå de overordnede målene er Grenlandssamarbeidet av den mening at
en i fellesskap og i de enkelte kommuner må prioritere og satse på: IKT-utbygging/-strategi,
infrastruktur, omdømmebygging, kompetanse, miljø, kultur og reiseliv. Det skal arbeides
aktivt med å utnytte moderne it-teknologi og det skal utarbeides planer for dette.
Det skal utarbeides en felles IKT-strategi, som vil bli førende for det videre IKT-samarbeidet.
Bakgrunnen for at det skal satses så stekt på IKT er at det i tiden framover vil bli stilt økte
krav til utnyttelse av IKT-tjenester i kommuneorganisasjonen”.
Felles IKT (felles ikt strategi) skal kunne bidra til :


En mer robust og fremtidsrettet kommune



Økt interkommunalt samarbeid og uttak av stordriftsfordeler der det er naturlig



Flytte fokus fra drift til å benytte IKT som virkemiddel til utvikling av tjenester



Flytte fokus fra drift til å bruke IKT som et pedagogisk hjelpemiddel i skolen



Styrket fagmiljø og rekruttering



IKT brukt som drivkraft i utviklingen i regionen



Økt sikkerhet, økt oppetid, økt kapasitet og redusert sårbarhet

Med felles IKT menes: Felles IKT – infrastruktur, felles IKT – drift, felles brukerstøtte og
felles og like IKT – systemer.

5. LEVERANSE FRA FORPROSJEKTET
1. Forprosjektet skal innen 26 september 2008 ha utarbeidet en anbefaling og
nødvendig beslutningsgrunnlag for Grenlandsrådet for det videre IKT –
samarbeidet.
Forprosjektet skal skissere minst 2 modeller for forpliktende samarbeids- og
organisasjonsformer som skal utredes nærmere i et hovedprosjekt.
2. Forprosjektet skal ha beskrevet hvilke tjenester som skal ytes samt en overordnet
forretningsplan for anbefalt modell
3. Forprosjektet skal ha utarbeidet utkast til mandat og plan for gjennomføring av
hovedprosjekt, herunder også utkast til opplegg for gjennomføring av de modeller
som velges.
4. Forprosjektet skal ha utarbeidet forslag til IKT strategi blant annet basert på
føringer i eNorge og eKommune 2009
5. Prosjektet kan i prosjektperioden presentere forslag som bør igangsettes
umiddelbart
6. Forprosjektet skal gjennomføres i henhold til hovedavtalens bestemmelser

6. ØKONOMI OG RAMMEBETINGELSER
Det utarbeides finansieringsplan for forprosjektet. Det er allerede ansatt prosjektleder som
skal ha ansvaret for forprosjekt/hovedprosjekt.
Lønnskostnader for prosjektdeltakerne dekkes i egne kommuner. Prosjektleder deltar med
100%, mens prosjektdeltakerne deltar i henhold til en arbeids- og fremdriftsplan.

7. KRITISKE FAKTORER FOR FORPROSJEKT OG ET EVT. SENERE
GJENNOMFØRINGSPROSJEKT








Et ledd i en langsiktig strategi
Ledelsesforankring både administrativt og politisk
Ansvar for gevinstrealisering er plassert
Samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner
Klare og realistisk mål og delmål – avgrens prosjektene
Informasjon og markedsføring av prosjektet
Velfungerende organisasjons- og/eller selskapsmodeller

8. DE ULIKE DELTAKERNES ANSVAR
Prosjekteiers (Grenlandsrådet) ansvar:
 Godkjenne og ta eierskap til prosjektets mandat, målsetning, omfang og
fremgangsmåte
 Forankre prosjektets arbeid i egen kommune og i Grenlandsregionen
 Sikre deltakelse og tilbakemelding fra kommunene
 Kommunisere strategisk retning og utfordringer
 Ta nødvendige beslutninger
 Verifisere og godkjenne leveransen fra forprosjektet
Styringsgruppens ansvar:
 Vedta organisering og budsjett.
 Vedta milepælsplan og prosjektansvarskart og ha ansvar for oppfølging av disse
 Påse at prosjektstyringen fungerer og gi føringer til prosjektet
 Bidra til å finne løsninger hvis ressurstilgang/fremdrift ikke er i henhold til plan
 Bidra til motivasjon og lagånd overfor prosjektgruppen
 Godkjenne milepæler og prosjektmålene når de
Prosjektansvarliges ansvar.
 Økonomisk og administrativt ansvar for arbeidet
Prosjektleders ansvar:
 Utarbeide forslag til prosjektmandat og fremdriftsplan
 Organisere og lede arbeidet internt i prosjektet.
 Planlegge og lede gjennomføringen av prosjektet
 Løfte til styringsgruppen problemstillinger som kan påvirke fremdriften/resultat
 Være motivator, pådriver og koordinator
 Ta ansvar for prosjektrapportering og prosjektets resultat
 Sikre at tilbakemeldingene fra Prosjekteier/styringsgruppen implementeres i
prosjektprosessen
Prosjektgruppens ansvar:
 Ansvarlig for prosjektets framdrift og resultat
 Delta i planlegging og utarbeidelse av dokumenter og rapport
 Ta ansvar og arbeide for et godt klima i prosjektgruppen
Referansegruppens ansvar:
 Være aktiv medspiller for prosjektet
 Gjennomgå mottatt informasjon
 Gi prosjektet konstruktive tilbakemeldinger

9. PLANLEGGING, RAPPORTERING OG KVALITETSSIKRING
Prosjektleder har ansvar for fremdrift og at leveranse skjer iht. fremdriftsplan. I samarbeid
med prosjektgruppen rapporterer prosjektleder i forhold til vedtatt milepælsplan og
aktivitetsansvarskart og forbereder saker til styringsgruppen i samarbeid med PA.
Det forutsettes at IT-medarbeiderne blir informert tidlig om prosjektet og at tidsplanen sikrer
at referansegruppen/høringsinstans får den nødvendige tid til å komme med sine
tilbakemeldinger.
Det utarbeides informasjonsplan for forprosjektet.
10. TIDSRAMME OG PLANER
Behandling i Grenlandsrådet 30 januar 2008
Finne og invitere relevante personer i alle kommunene til de ulike grupper.
Utarbeide milepælsplan og aktivitetsansvarskart som egne dokumenter innen 15.02.07.
Februar – sept 2008:
Gjennomføring etter aktivitetskartet.
Sept 2008:
Forprosjekt leveres til Grenlandsrådet med anbefaling og nødvendig beslutningsgrunnlag for
det videre IKT - samarbeidet.

Vedlegg 3
Mandat for prosjekt ”Klimakutt i Grenland”
1. Bakgrunn.
Regiontinget i Grenland vedtok i møte 15.2.2007 å igangsette et prosjekt med sikte på
å gjennomgå utslippssituasjonen av klimagasser i Grenlandsområdet, og få utarbeidet
konkrete forslag til å redusere utslippene.
Alle kommunene i Grenland har tilsluttet seg Lokal Agenda 21 (Fredrikstad
erklæringen), Skien og Porsgrunn kommune har dessuten vedtatt egne Klima og
energiplaner. Kragerø har vedtatt å utarbeide Klimaplan.
Det er gitt nasjonale føringer om å forsterke det lokale arbeidet for å redusere utslipp
av klimagasser jf. NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge ”Reduksjon av klimagasser i
Norge: En tiltaksanalyse for 2020” (SFT).
I og med at utslippene av klimagasser i Grenland kommer fra mange forskjellige
kilder, ser man behovet for å samordne arbeidet for å redusere utslipp på tvers av
kommunegrenser og sektorer. Sentrale aktører vil være næringslivet,
forskningsmiljøer, miljøbevegelsen og offentlige instanser.
Prosjektgruppen skal bestå av medlemmer fra næringslivet, forskning, kommunen,
miljøbevegelsen og Fylkesmannen i Telemark. Dette for å ta i bruk tilgjengelig
kompetanse, sikre en helhetstenkning og felles forståelse for tiltak og måloppnåelse i
prosjektet.
2. Mål
Prosjektet skal:
- DEL I:
Kartlegge og analysere nåsituasjon
- DEL II:
a. Foreslå en handlingsplan med konkrete mål og prioriterte
tiltak (kort- og langsiktige) som kan bidra til å redusere
Grenlands samlede utslipp av klimagasser.
b. Tiltaksplanene skal redegjøre for hvem som har ansvar for
gjennomføring, mål for reduksjon, og forslag til finansiering for
den utførende fasen for de forskjellige tiltakene.
c. Ta initiativ til samarbeid med næringsliv og organisasjoner.
3. Tidsplan
Prosjektperioden er 2 år.
Prosjektstart november 2007 – prosjektslutt desember 2009.
DEL I:
gjennomføres innen juni 2008
DEL II:
avleveres til politisk behandling innen desember 2009
4. Organisering, ansvar og rapportering.
Regiontinget i Grenland er eier av prosjektet og Grenlandsrådet er styringsgruppe.
Prosjektgruppen rapporterer til Grenlandsrådet.

Prosjektgruppen kan nedsette arbeidsgrupper og bruke eksterne konsulenter for å få
den nødvendige bredde i arbeidet. Grenlandsrådet velger leder for prosjektgruppen.
Prosjektgruppen kan selv kan inkludere nye deltakere i gruppen dersom nødvendig.
5 Finansiering av prosjektarbeid ”Klimakutt i Grenland”
Det utarbeides et budsjett med kostnadsfordeling for prosjektarbeidet. Arbeidet med
prosjektet forutsettes finansiert gjennom en kostnadsfordeling mellom de deltakende
partene, og mulige eksterne midler.

