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SAKSLISTE: 
 
Sak 01/06 Gjennomgang av vedtakene om ny organisering av Grenlandssamarbeidet i by- og 
kommunestyremøtene 
 
Sak 02/06 Valg av leder og nestleder for Grenlandsrådet/Regiontinget i Grenland 
 
Sak 03/06 Gjennomgang av vedtatt Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2006 
(Se eget vedlegg i epostoversendelsen. Trykte eksemplarer medbringes til møtet) 
 
Sak 04/06 Prosess for arbeidet med Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010 og 
Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2007 
 
Sak 05/06 Opprettelse av Grenlandskommunenes innkjøpsselskap IKS 
 
Sak 06/06 Møteplan høsten 2006/2007 for Grenlandsrådet og Regiontinget i Grenland 
 
Sak 07/06 Eventuelt 
Foreløpig innmeldte saker: 

1. Organisering av forum for bioenergi i Telemark – invitasjon til deltakelse fra kommuneregionene. 
Grenland bes velge to politiske representanter. (Vedlegg 2 viser forslag til mandat for forumet) 

2. Oslofjordens Friluftsråd – invitasjon til medlemskap v/ Anne Blaker 
 
 
 
 
Vedlegg 3: Prosjektliste datert 28/08-06



 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
SAK 1/06 GJENNOMGANG AV VEDTAKENE OM NY ORGANISERIN G AV 
GRENLANDSSAMARBEIDET I BY- OG KOMMUNESTYRENE  
 
 
Bakgrunn: 
I felles formannskapsmøte på Gautefall 21- 22 sept. 2005 ble det initiert forslag til gjennomgang av 
måten Grenlandssamarbeidet fungerer på i dag. Formannskapene vedtok å etablere en prosjekt-
gruppe bestående av 3 representanter fra hver kommune til denne gjennomgangen og til eventuelt å 
fremme konkrete forslag til endringer. 
 
Forslaget ble sendt på høring til formannskapene i alle kommunene. Alle kommunene sluttet seg til, 
med noen forslag til endringer, til de foreliggende forslag til vedtekter og avtale og avventet endelig 
realitetsbehandling til det foreligger et nytt justert forslag fra prosjektgruppen. 
 
Forslaget til ny organisering med vedtekter og avtale ble behandlet av by- og kommunestyrene før 
sommeren 2006. 
 
Behandlingen resulterte i noen avvik knyttet til utforming av vedtektene og avtalen: 
 
Innstillingen fra ordførerne var følgende: 
 
 

Ordførerens innstilling 
 

1. ………………..… kommune slutter seg til de foreliggende forslag til ny organisering av 
Grenlandssamarbeidet med tilhørende vedtekter og avtale.  

 
2. Med bakgrunn i at det administrative arbeidet er en direkte videreføring av dagens oppgaver 

overføres nåværende prosjektkoordinator til stillingen som daglig leder. Stillingen omgjøres til fast 
stilling. 

 
3. Forholdet til de ansattes organisasjoner, på bakgrunn av innspill fra Fagforbundet, søkes løst ved at 

møtene i Grenlandssamarbeidet er åpne og det legges til rette for at representanter fra 
organisasjonene får talerett til de enkelte saker dersom de ønsker det i forkant av 
realitetsbehandlingen.  

 
Den nye organiseringen bør evalueres etter 2 år.   
 



 

Kommunenes vedtak i by- og kommunestyrene: 
Kommune Vedtak 
Bamble 1) Bamble kommune slutter seg til foreliggende forslag til ny organisering av Grenlandssamarbeidet med 

tilhørende vedtekter og avtale, inkludert fordeling av utgifter 
2) Det administrative arbeidet gjøres av en sekretær som stilles til rådighet fra en av de seks deltakende 

kommunene. 
Den nye organiseringen evalueres etter 2 år. 

Drangedal Drangedal hadde et tillegg til vedtaket som et punkt 5 som lyder: 
Ved utløpet av denne toårs perioden må rådmannen analysere om Drangedal. Kommune har konkrete 
gevinster med å være deltaker i Grenlandssamarbeidet. 

Kragerø Kragerøs vedtak som avviker fra innstilling i kulepunkt 10 i § 3 i vedtektene: I prosjekter der felles 
lokalisering er aktuelt, skal lokalisering være avklart på et tidlig tidspunkt i prosessen. (Kragerøs vedtak)
De andre kommunenes vedtak (innstilling): 
I prosjekter der felles lokalisering av oppgaver/tjenester skal utredes, bør en på et tidlig tidspunkt ha vurdert 
lokaliseringsspørsmålet. 
Kragerøs vedtak som avviker fra innstilling i vedtektene § 2 pkt. 4) Sekretariat:  
Rådmennene er ansvarlig for å forberede og legge fram saker for Grenlandssamarbeidets organer, jfr. 
Kommunelovens § 23 (et tillegg til pkt. 4) 

Porsgrunn Vedtak som innstillingen 
Siljan Siljan gjorde et vedtak om en kortere formulering i punkt 3 i vedtaket: 

Forholdet til de ansattes organisasjoner søkes løst ved at møtene i Grenlandssamarbeidet er åpne og 
representanter for de ansattes organisasjoner gis uttalerett i forkant av realitetsbehandlingen. 

Skien Vedtak som innstillingen 
 
 
Innstilling: 

• Grenlandssamarbeidet må ha felles vedtekter og avtale for sitt arbeid. Grenlandsrådet mener 
derfor at de endringene som er vedtatt ikke er av en slik karakter at de må tas opp igjen i by- 
og kommunestyrene og foreslår at opprinnelig forslag til innstilling gjøres gjeldende. Det må 
være representanter for de enkelte kommuner som vurderer om hvorvidt kommunestyret skal 
behandle saken på nytt. 

• Ordningen evalueres etter 2 år. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
SAK 02/06 VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR GRENLANDSR ÅDET OG 
REGIONTINGET I GRENLAND 
 
 
Bakgrunn: 
Vedtektene regulerer organisering og sammensetting av Grenlandsrådet og Regiontinget i Grenland. 
Leder/nestleder for Regionrådet skal også være leder/nestleder for Regiontinget i Grenland. Leder 
og nestleder velges blant ordførerne, for 2 år av gangen. 
 
Innstilling: 
Leder og nestleder for Regionrådet og Regiontinget i Grenland velges på møtet i Regionrådet  
11/9-06. 



 

SAKSFRAMLEGG 
 
SAK 03/06 GJENNOMGANG AV VEDTATT HANDLINGSPLAN FOR 
GRENLANDSSAMARBEIDET 2006 
 
Bakgrunn: 
Vi arbeider nå i Grenlandssamarbeidet etter en Handlingsplan for 2006, som er vedtatt i alle 
kommunene. Denne planen skal senere avløses av en plan som utredes av Regiontinget i Grenland. 
Det er derfor nødvendig å gå igjennom eksisterende og vedtatt plan. Matrisen viser kommunenes 
vedtak knyttet til handlingsplanen for 2006: 
 
Kommune Vedtak 
Bamble Bamble kommune vedtar den framlagte ”Handlingsplan for 

Grenlandssamarbeidet 2006”. 
Tillegg til Pkt. 6.12: Forprosjekt knyttet til stabs- og støttefunksjoner: 
• I dette prosjektet må de ansatte sikres tilstrekkelig representasjon. 

Drangedal Drangedal kommune vedtar ”Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2006”. 
Drangedal kommunestyre ønsker at utvikling av ei samordna og god 
legevaktordning for kommunene i Nedre Telemark blir prioritert som prosjekt. 
Drangedal kommunestyre vil utrykke skuffelse over at IKT-samarbeidet i 
regionen ikke har den framdrift og prioritet som er ønskelig. Drangedal 
kommunestyre ber om at IKT-prosjektet blir starta opp igjen og får høy 
prioritet. 

Kragerø 1) Kragerø kommune vedtar Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2006.  
2) Kragerø kommune anmoder administrasjonen i Grenlandssamarbeidet 
samordne de ulike innspill fra kommunene i en revidert handlingsplan etter 
politisk behandling i Grenlandsrådet. Den reviderte handlingsplanen legges 
frem for by- og kommunestyrene i Grenlandssamarbeidet.  
3) Kragerø kommune vil jobbe for at alle deler av regionen får tildelt 
driftsenheter 

Porsgrunn Porsgrunn kommune vedtar ”Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2006”, 
men tar ut prosjekt 6.12, forprosjekt knyttet til felles stabs- og støttefunksjoner 
for kommunene i Grenlandssamarbeidet. 

Siljan Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet godkjennes 
Skien Skien kommune vedtar ”Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2006” som 

foreslått av formannskapet, med følgende tillegg:. 
Pkt. 1. Innledning: Grenlandskommunene skal ta et globalt miljøansvar ved å 
samarbeide om å legge til rette for bruk av alternativ energi. I tillegg skal 
regionen bli enda mer attraktiv for egen befolkning og etablerere ved at det 
settes i gang tiltak for å bedre luftkvaliteten i området. 
Samarbeidet skal konsentreres om å: (side 5)  

• Styrke innsatsen mot miljøforurensing. 
Pkt. 4. Budsjett:  
Mulige nye prosjekter i 2006-2007: 
Felles tiltak for å bedre luftkvaliteten. 



 

 
Innstilling: 
Grenlandsrådet tar vedtatte planer til orientering og anser at det arbeides etter disse fram til 
Regiontinget i Grenland anbefaler en ny strategisk plan og handlingsplan. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
SAK 04/06 PROSESS FOR ARBEIDET MED STRATEGISK PLAN FOR 
GRENLANDSSAMARBEIDET 2007 – 2010 OG HANDLINGSPLAN FOR 
GRENLANDSSAMARBEIDET 2007 
 
 
Bakgrunn: 
I henhold til ny organisering av Grenlandssamarbeidet må det settes i gang arbeid med en fireårig 
strategisk plan og en handlingsplan for kommende år. 
 
Innstilling: 
Det nedsettes et utvalg som består av leder, nestleder og en representant for det politiske mindretall, 
som får i oppgave sammen med administrasjon for Grenlandssamarbeidet og administrasjon i 
kommunene å utarbeide et første utkast, både til strategisk plan og handlingsplan for 
Grenlandssamarbeidet. 
 
Første utkast skal gjennomgås av Grenlandsrådet før kommunestyrene får utkastet til gjennomgang 
og behandling. Deretter bearbeides utkastet av valgte utvalg før endelig behandling i 
Grenlandsrådet, Regiontinget og kommunestyrene. 
 
 
Forslag: 
Rolf Erling Andersen, Torleif Vikre 



 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
SAK 05/06 OPPRETTELSE AV GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØ PSFELLESSKAP 
IKS  
 
 
Bakgrunn: 
 
Forslaget til selskapsavtale for Grenlandskommunenes innkjøpsselskap IKS er vedtatt av Porsgrunn, 
Drangedal og Siljan kommuner. Bamble, Kragerø og Skien har utsatt saken for å drøfte saken i 
Grenlandsrådet 11/9-06. 
 
 
Innstilling: 
Grenlandsrådet bes komme med en anbefaling av videre framdrift for prosjektet.  
 
 
 
 
Vedlegg 1a viser saksframlegget vedrørende opprettelsen av ”Felles innkjøpsenhet for Grenland”, 
som ble vedtatt i alle kommunene. Vedlegg 1b viser saksframlegget vedrørende vedtektene for 
Grenlandskommunenes innkjøpsselskap IKS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
SAK 06/06 MØTEPLAN FOR HØSTEN 2006/ 2007 FOR GRENLANDSRÅDET OG 
REGIONTINGET I GRENLAND  
 
 
Bakgrunn: 
I vedtektene i Grenlandssamarbeidet står det at det minst skal gjennomføres ett møte årlig i 
Regiontinget i Grenland og minst fire møter i Grenlandsrådet.  
 
Det er allerede planlagt et møte i Regiontinget i Grenland 1.-2. november 2006. Formannskapene er 
orientert om datoen for møtet. En egen programkomite skal jobbe med programmet for møtet, som 
holdes på Skjærgården Hotell i Langesund. 
 
Innstilling: 
Av hensyn til planleggingen for høsten 2006 og for 2007 bør det settes opp en møteplan for 
Regionrådet og Regiontinget i Grenland for perioden fram t.o.m 31/12-07. 
 
 
 
 
 
 
Forslag til møtedatoer: 
 
Regiontinget i Grenland (minst ett møte årlig) 
 
Dato Sted 
1.-2./11 -06 (avtalt) (10 – 12 
dagen etter 

Skjærgården, Langesund 

5/2-07 Porsgrunn 
15.-16/10- 07 Kragerø, hotell på Stabbestad 

 
 
 
Grenlandsrådet (minst fire møter årlig) 
 
Dato Sted 
27/11-06 Skien, bystyresalen 
15/1-07 Siljan 
16/4-07 Drangedal 
17/9-07 Bamble 
19/11-07 Porsgrunn 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:   Arkiv:  
Arkivsaksnr.:    
 
 
FELLES INNKJØPSENHET I GRENLAND  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Det opprettes en innkjøpsenhet for kommunene i Grenland organisert som et interkommunalt 
selskap fra 1.juli 2005. 
Selskapet lokaliseres i Skien. 
Selskapets bemanning blir 4 årsverk på etableringstidspunktet. 
Det forutsettes likelydende vedtak i samarbeidskommunene. 
 
 
 
Rådmannen i xxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxx 
 
Bakgrunn: 
I oktober 2002 ble det organisert et prosjekt for å utrede samlokalisering og effektivisering av 
innkjøpsfunksjonen i kommunene som inngår i Grenlandssamarbeidet.  Prosjektrapporten ble 
framlagt i august 2004, og saken fremmes nå til behandling.  
 
Prosjektet har vurdert hensiktsmessigheten ved å organisere et felles innkjøpskontor i Grenland. 
Dette for å inneha et effektivt og kompetanseutviklende samarbeid som kan møte fremtidens 
utfordringer innen innkjøp. Alternativt ble det vurdert et utvidet samarbeid fra dagens ordning. 
 
Det vises til prosjektrapporten for beskrivelse av prosjektet som følger som utrykt vedlegg. 
 
Det er enighet i prosjektet om at dagens innkjøpsfellesskap bør formaliseres i framtiden. 
Prosjektgruppa på 6 medlemmer har en delt anbefaling om organiseringen av en felles 
”Innkjøpsenhet i Grenland”. 3 medlemmer ønsker å danne et interkommunalt selskap (IKS), mens 3 
medlemmer ønsker en videreutvikling/-formalisering av dagens samarbeid, se prosjektrapporten. 
Styringsgruppa (rådmennene) har støttet anbefalingen om at det opprettes et interkommunalt selskap 
(IKS). 
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Rådmannens vurdering: 
Bakgrunnen for anbefalingen om opprettelsen av et IKS er at dette vil gi en større frihet i driften av 
enheten. Bla vil det gi større muligheter for å selge tjenester til andre offentlige aktører. Dette for å 
skaffe et bredere inntjeningsgrunnlag for selskapet, men også for å gi oss et større volum på 
etterspurte varer og tjenester.  
Legitimitet for innkjøpsenheten i alle kommunene er også vesentlig for god lojalitet til inngåtte 
avtaler. En nær tilknytning til en kommune kan medføre tapt legitimitet. Prosjektrapporten 
inneholder for øvrig en drøfting av fordelere og ulemper ved de ulike modellene. 
 
Prosjektgruppa har anbefalt en bemanning på 5,5 årsverk i en ny organisasjon. Styringsgruppa har 
begrenset bemanningen til 4 årsverk på nåværende tidspunkt, for å holde kostnadene tilsvarende 
dagens nivå. Dagens bemanning på 2 stillinger i Skien, 1 stilling i Porsgrunn, ½ stilling i Bamble og 
½ stilling i Kragerø overføres til det nye selskapet. Dette innebærer at den resterende ½ stillingen i 
Bamble og Kragerø må sysselsettes lokalt. 
 
Justert budsjett viser en årskostnad på kr. 2.400.000 (2004-kroner) før inntekter fra andre offentlige 
aktører er trukket inn. Etableringskostnad, internett og innkjøpsverktøy på kr. 900.000 er holdt 
utenfor og vil avskrives over 3-5 år. Finansieringen skjer via skjønnsmidlene fra fylkesmannen. 
Kostnadsfordelingen i styringsgruppas anbefaling vil være Porsgrunn kr. 696.000, Skien kr. 
1.053.600, Siljan kr. 48.000, Bamble kr. 295.200, Kragerø kr. 220.800 og Drangedal kr. 86.400. I 
forhold til prosjektgruppas utredning om videreutvikling av dagens samarbeid er denne løsningen kr. 
455.000 lavere, før inntekter fra eventuelle andre offentlige aktører er trukket inn. 
 
Selskapet bør ha en sentral lokalisering i Grenland, og Skien foreslås som kontorkommune. 
 
Vedtekter for selskapet fremmes som egen sak. 
 
Det er ønskelig at dannelsen av et interkommunalt selskap for innkjøp blir et ”reisverk” for et større 
framtidig samlet IKS for administrative funksjoner innen Grenlandssamarbeidet. Andre aktuelle 
tjenester å legge inn i et slikt IKS konsern kan i første omgang være vann og avløp, renovasjon, 
geodata og gatelys. Ved å samle de utskilte aktiviteter innen kun et IKS vil muligheten for en god 
styring fra eierne være bedre til stede, enn om aktivitetene deles i mange uavhengige selskap. Det vil 
fremmes egen sak om organiseringen av et IKS som konsern på et senere tidspunkt. 
 
Subsidiært innstilles det på et kjøpsavtalesamarbeid som innebærer at kommunene inngår en avtale 
om at en av dem dimensjonerer sin virksomhet slik at man har kapasitet til å selge tjenester til de 
andre samarbeidende kommunene. Salgskommunen har da eneansvar for virksomhetens drift, 
organisering og ansatte. Denne løsningen vil medføre etableringskostnader og driftskostnader 
knyttet til drift av en større enhet. Også i dette alternativet vil det være nødvendig og opprette en 
felles internettside og et elektronisk innkjøpsverktøy. Ved etableringen av et IKS eller en 
kjøpsavtale må det ligge noe kompetanse igjen i kommunen. Prosjektgruppa anbefaler at det 
etableres et profesjonelt kontaktpunkt mot en fellesenhet. Dette bør være en rolle som kan legges til 
en eksisterende stilling som har noe innkjøpsfaglig kompetanse.  
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SAKSFRAMLEGG 
OPPRETTELSE AV GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSSELSKAP IKS 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Det inngås et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene i Grenlandssamarbeidet 

gjennom å etablere et interkommunalt selskap – Grenlandskommunenes Innkjøpsselskap IKS – 
med deltakelse fra Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan kommuner.   

2. Eierandelene i det nye selskapet fastsettes på grunnlag av folketallet i kommunene: 
Skien kommune  44,0 % 
Porsgrunn kommune  29,1 % 
Bamble kommune  12,2 % 
Kragerø kommune  9,1 % 
Drangedal kommune  3,6 % 
Siljan kommune  2,0 % 

3. Selskapsavtalen for Grenlandskommunenes Innkjøpsselskap IKS vedtas i samsvar med vedlagte 
utkast til selskapsavtale. 

4. Selskapskapitalen fastsettes til kr 100 000, som fordeles på hver deltakerkommune etter 
eierandel. 

5. Deltakerkommunene vedtar å dekke selskapets fremtidige netto driftskostnader med tilskudd 
tilsvarende deres eierandel i selskapet. 

6. Virksomheten og de ansatte i dagens innkjøpsenheter i Skien, Porsgrunn og Bamble overføres til 
det nye selskapet. Ansatte viderefører sine lønns- og arbeidsvilkår uendret i det nye 
interkommunale selskapet. 

7. Rådmannen i hver deltakerkommune innstiller et styremedlem med personlig varamedlem til 
styret. Styret velges av representantskapet. 

8. Hver deltakerkommune velger en representant med personlig vararepresentant til 
representantskapet. Som representant og vararepresentant fra xx kommune velges: 

9. Ordføreren representerer kommunen på stiftelsesmøtet og stemmer for de nødvendige vedtak for 
å etablere selskapet, herunder tegning av andeler. 

10. Grenlandskommunenes Innkjøpsselskap IKS etableres snarest mulig og selskapet gjøres 
operativt fra 1. januar 2007. 

 
Saksdokumenter: 4.8.2006 Forslag til selskapsavtale (vedlegg) 
  x.x.xxxx Vedtak i kommunestyret/bystyret 
 
Faktiske opplysninger: 
 
I oktober 2002 ble det organisert et prosjekt for å utrede samlokalisering og effektivisering av 
innkjøpsfunksjonen i kommunene som inngår i Grenlandssamarbeidet.  Prosjektrapporten ble 
framlagt i august 2004. Kommunene i Grenlandssamarbeidet har i løpet av 2005 og 2006 behandlet 
prosjektrapporten, og vedtatt å opprette en innkjøpsenhet for kommunene i Grenland organisert som 
et interkommunalt selskap. Selskapet lokaliseres i Skien og bemanningen blir 4 årsverk på 
etableringstidspunktet. 
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På dette grunnlag fremmer rådmannen forslag til selskapsavtale for Grenlandskommunenes 
Innkjøpsselskap IKS til behandling. I det etterfølgende kommenteres de viktigste elementene i 
forslaget til selskapsavtale.. 
 
Eierandeler 
Kommunenes eierandeler i selskapet er fastsatt på grunnlag av folketallet. 
 
Innskuddsforpliktelse 
Selskapet har ikke noe stort kapitalbehov og selskapets driftsutgifter skal dekkes med tilskudd fra 
deltakerkommunene. Det er derfor tilstrekkelig med en innskutt selskapskapital på kr. 100 000. Ut 
over dette har ikke deltakerne noen innskuddsforpliktelse i selskapet. 
 
Grenlandssamarbeidet har over 3 år avsatt kr. 1.050.000 til nødvendige kostnader ved oppstart av 
selskapet iht. anbefalingene i prosjektrapporten. De økonomiske midlene er finansiert ved 
skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Telemark. 
 
Deltakerkommunene skal yte årlige tilskudd til dekning av selskapets driftsutgifter tilsvarende deres 
eierandeler i selskapet. 
 
Formål 
Formålsbestemmelsen er foreslått tredelt: 
a) Et generell formålsangivelse for samarbeidet; 
b) En bestemmelse om at deltakerkommunene skal foreta sine innkjøp innenfor de avtaler som 

selskapet forhandler fram på vegne av kommunene – og at deltakerne kun i særskilte tilfeller kan 
inngå egne innkjøpsavtaler; 

c) Et pålegg til selskapet om at det skal utarbeides et eget dokument med en innkjøpspolitikk som 
blant annet skal inneholde regler om miljøkrav, etiske retningslinjer, samt krav til aktuell 
leverandører. Kommunene har i dag egne regler på dette området; slikt regelverk skal da 
videreføres og harmoniseres. 

 
Styret 
Styret består av 6 medlemmer. Rådmannen i hver deltakerkommune innstiller et styremedlem med 
personlig varamedlem til styret. Begrunnelsen er at rådmennene pr. i dag har delegert dette 
innkjøpsansvaret fra kommunestyret. Styret velges formelt av representantskapet. Aksjelovens § 20-
6 om representasjon av begge kjønn i styret kommer til anvendelse. 
 
Representantskap 
Loven krever at hver kommune er representert med minst en representant i representantskapet 
oppnevnt av kommunestyret. Hovedregel er at hvert representantskapsmedlem har en stemme, men 
det kan fastsettes andre stemmeregler i selskapsavtalen. I utkastet er det foreslått at det velges èn 
representant fra hver kommune, men at representantskapsmedlemmene har et antall stemmer som 
tilsvarer kommunenes eierandeler.  Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av 
medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. 
 
Regnskap, utbytte og egenkapital 
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Lovens hovedregel er at regnskapet til interkommunale selskaper skal avlegges i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser, med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen.  Bakgrunnen for 
denne bestemmelsen var at et interkommunalt selskap primært var tenkt opprettet for å drive 
næringslignende virksomhet, og regnskapsloven er da mest anvendelig.  Et interkommunalt 
innkjøpssamarbeid har lite preg av næringsvirksomhet – det er en felles stabsfunksjon for 
deltakerkommunene – og det kan være hensiktsmessig at selskapets regnskap avlegges i samsvar 
med kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Det er ikke tatt inn noen egen bestemmelse om utbytte mv; årsaken til det er at selskapet ikke har 
virksomhet som formål og normalt ikke skal gå med overskudd.  Det er tatt inn en bestemmelse – i § 
12, siste punkt – at utdeling bare kan besluttes dersom midlene ikke trengs til betaling av selskapets 
forpliktelser eller til selskapets virksomhet.Egenkapitalen består av bundet (innskutt) egenkapital og 
opptjent (fri egenkapital).  Etter forslaget er innskutt kapital kr 100 000.  Det antas at tilskuddet fra 
slkjønnsmidlene er å anse som opptjent (fri) egenkapital. 
 
Uttreden, utelukkelse og oppløsning av selskapet 
Utkastet til selskapsavtale inneholder ”vanlige” bestemmelser om uttreden, utelukkelse og 
oppløsning av selskapet. Det antas at hver deltakerkommune har rett til å kreve seg utløst; det 
foreslås at det kan skje med ett års varsel.  Uttredende kommune kan maksimalt kreve å få utbetalt 
sin andel av innskutt kapital; det vil si at selskapets opptjente kapital – inklusive tilskuddet fra 
Fylkesmannen – bevares i selskapet.  Det antas at dette er i samsvar med hensikten med tilskuddet – 
å bidra til interkommunalt samarbeid. Det er ikke tatt inn en egen bestemmelse om opptak av nye 
deltakere.  Hovedregelen er at vedtak om endring av eierandeler og deltakere krever 2/3 flertall i 
representantskapet og tilslutning fra alle deltakerkommunene.  Forut for dette vil det naturlig finne 
sted forhandlinger mellom selskapet / deltakerkommunene og eventuelle nye deltakerkommuner. 
 
Ansatte 
Et interkommunalt selskap er en selvstendig rettssubjekt.  Når dagens innkjøpsvirksomhet i 
kommunene vedtas overført til et nystiftet interkommunalt selskap er dette å anse som 
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven og IKS’et blir ny arbeidsgiver. De ansatte i dagens 
innkjøpsenheter i Skien, Porsgrunn og Bamble overføres til det nye selskapet. Kommunene i 
Grenlandssamarbeidet har vedtatt retningslinjer for omstilling og omorganisering våren 2006, og 
disse retningslinjene danner grunnlag for de personalmessige forhold ved organiseringen. De er et 
prinsipp at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er uendret i det nye interkommunale selskapet. 
 
Ansatte i Skien kommune har sin pensjonsordning i Skien kommunale pensjonskasse, mens de 
øvrige kommunene er tilknyttet KLP.  Et interkommunalt selskap som er delvis eid av Skien 
kommune, kan videreføre pensjonsordningen i Skien kommunes pensjonskasse. Det legges til grunn 
at pensjonsordningene i Skien kommunale pensjonskasse og KLP er likeverdige.  Styret i det nye 
selskapet vil – etter forhandlinger med og i samarbeid med de ansatte – vurdere selskapets 
fremtidige pensjonsordning. 
 
Økonomi 
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Den årlige driftskostnaden for selskapet ble i 2004 beregnet til kr. 2.400.000. Det er nå foretatt en ny 
kalkulasjon i 2007-kroner, sammenholdt med den kommunale deflatoren for prisvekst i perioden. 
Netto kostnadsramme for 2007 estimeres til kr. 2.500.000. 
 
Rådmannens vurdering: 
Opprettelsen av Grenlandskommunenes Innkjøpsselskap IKS gir en hensiktsmessig organisering av 
innkjøpstjenesten, samtidig som den politiske styringen sikres gjennom representantskapets 
myndighet iht. selskapsavtalen. IKSet vil ha mulighet for å selge tjenester til andre offentlige aktører 
(inntil 20 %), for å skaffe et bedre inntjeningsgrunnlag og større volum på varer og tjenester.  
 
Rådmannen anbefaler at utkastet til selskapsavtale godkjennes. Grenlandskommunenes 
Innkjøpsselskap IKS etableres snarest mulig og selskapet gjøres operativt fra 1. januar 2007. 
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Forslag til mandat for Telemark Bioenergiforum 
 
Telemark Bioenergiforum skal være en politisk pådriverorganisasjon for at Telemark skal bli et 
foregangsfylke når det gjelder å utnytte bioenergi til oppvarming, kraftproduksjon og drivstoff. I 
tillegg skal sentrale faglige aktører som Høgskolen i Telemark, Fylkesmannen i Telemark og AT 
Skog som representant for skogeierne og NHO, delta i organisasjonen med faste medlemmer. 
 
Telemark Bioenergiforum skal medvirke til at: 

• flaskehalser for bruk av bioenergi synliggjøres  
• mulighetene for produksjon og bruk av bioenergi utredes 
• det settes i gang prøveprosjekter i større eller mindre skala for å gjøre erfaringer der 

mulighetene for implementering er gode 
• det fremskaffes informasjonsmateriell for å øke kunnskapen og bevisstheten omkring bruk 

av bioenergi i befolkningen. 
• det undersøkes muligheter for EU-finansierte prosjekter (for eksempel i samarbeid med 

Sverige som har stor kompetanse på området) 
• det avsettes en viss del av utviklingsmidlene som er tilgjengelige i fylket til tiltak innen 

bioenergi 
• det undersøkes hvilke tiltak som gjøres i nabofylkene i BTV-samarbeidet når det gjelder 

bioenergi, både produksjon og utnytting, med tanke på utvidet samarbeid og læring  
 
 
Dessuten skal Telemark Bioenergiforum invitere til dialog med industriutviklere og 
forskningsaktører for å vurdere mulighetene for produksjon av biodrivstoff i stor skala i vår region. 
 
Utbygging av permanente produksjonsanlegg vil være opp til ordinære industriaktører, men 
Telemark Bioenergiforum vil utøve politisk påtrykk der dette kan være en utløsende faktor. 
 
 
Torbjørn Frantzen 
Telemark fylkeskommune 
 
 
Forslag: 
Joakim Engan (Bamble) 
Arne Ettestad (Drangedal) 
 
 
Forslaget vedtas: 
 
Det rapporters tilbake til Grenlandsrådet 
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Prosjektliste Grenlandssamarbeidet Les mer om prosjektene på www.grenlandssamarbeidet.no 
 
Prioriterte prosjekter, som er igangsatt: 
Prosjekt Status pr. 28/8-06 Vegen videre 
1) Portalløsning for grenlandskommunene Kommunene står ovenfor felles utfordringer med å 

etablere gode portalløsninger for innbyggere, 
næringsliv og andre offentlige instanser. Disse 
utfordringene kan møtes bedre ved å finne felles 
portal-og publiserings-løsninger. Kommunenes 
hjemmesider bør utvikles til elektroniske servicetorg 
der innbyggerne kan få tilgang til all relevant 
offentlig informasjon og utført flest mulig tjenester 
ut fra egne forutsetninger og behov 

Det er utarbeidet en prosjektplan med følgende resultatmål (mål som 
oppfylles i løpet av prosjektet): 
• Prosjektgruppa skal utarbeide et beslutningsgrunnlag for valg av 

portal- og publiseringsløsning for Grenlandskommunene 
Effektmålet er (mål etter at prosjektet er gjennomført): 
1) Portal-og publiseringsløsning som imøtekommer myndighetenes krav 
jfr kvalitetskriteriene til norge.no, E-norge 2009 og Min Side.  
2) Løsningen skal være ressursbesparende, enkel å administrere og ha lav 
brukerterskel. 
Prosjektleder: Jostein Harm 
Prosjektstart: 23/8-06 
Prosjektslutt (fase 1): 31/12-06 
 

2) Utredning om nye organisasjons-
modeller mellom voksenopplæringene i 
Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien.  
(Deltakende kommuner er Dr, Po, Si, Sk) 
 
 

Prosjektet skal utrede en sammenslåing av voksen-
opplæringene i Grenland, alternativt andre former for 
samarbeid. Utredningen skal fokusere på: 
• styring og samordning av det pedagogiske 

innholdet i voksenopplæringen  
• økonomiske konsekvenser med fokus på 

inntjeningsmuligheter og kostnadsbesparelser 
• organisatoriske styringsmodeller, herunder intern 

driftsmodell og lokalisering. 
 

Rådmennene mener følgende modeller bør utredes: 
• Sammenslåing av voksenopplæringene i Drangedal, Porsgrunn, Siljan 

og Skien. 
• Funksjonsfordeling av voksenopplæringene i Drangedal, Porsgrunn, 

Siljan og Skien under geografiske ledelsesområder. 
Når Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien har gjort en vurdering av 
sammenslåings- og funksjonsfordelings alternativene, vurderes 
grunnlaget for et utvidet samarbeid med de kommuner som ikke ønsker 
en sammenslåing av voksenopplæringene. 
Prosjektleder: Per Stokstad 
Prosjektansvarlig: Egil Johansen 
Prosjektstart: April 05 
Prosjektslutt: Høsten 06 
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Prosjekt Status pr. 28/8-06 Vegen videre 
3) Organisering av overformynderiet i 
Grenland 
(Deltakende kommuner er Dr, Po, Si, Sk) 
 

Det ble etablert et prosjekt, som skal utrede 
mulighetene for organisering av ett felles 
overformynderi i Grenland, i tråd med 
organiseringsforslaget i NOU 2004:16. Formålet  
med å vurdere mulighetene for å etablere ett felles 
overformynderi, er for å styrke faglig kompetanse i 
overformynderiene, fremme likebehandling av saker 
og øke rettssikkerheten. Prosjektgruppa foreslår å 
opprette ett felles interkommunalt 
overformynderi i Grenland, Grenland 
overformynderi, for kommunene Skien, 
Porsgrunn, Bamble, Drangedal og Siljan. 

Forslaget om etablering av ett felles interkommunalt overformynderi må 
godkjennes som et 4 – årig forsøk etter lov om forsøk i kommunene, 
ettersom dagens lovverk ikke muliggjør et slik samarbeid. Etter den 
politiske behandlingen valgte Bamble å ikke være med på søknaden til 
departementet. Søknaden til Kommunal- og regionaldepartementet ble 
sendt 1/6-06. Videre arbeid i prosjektet avventes til departementets 
tilbakemelding på søknaden 
Prosjektansvarlig: Knut Wille 
Prosjektleder: Anne-Karine Tverråen 
Prosjektstart: Juni 05 
Prosjektslutt: 1/1-07 (etablering av ett felles overformynderi) 
 
 
 
 

4) Felles innkjøpskontor i Grenland 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Prosjektgruppa som ble etablert for å vurdere 
hensiktsmessigheten ved å organisere et felles 
innkjøpskontor i Grenland, for å inneha en effektivt 
og kompetanseutviklende samarbeid, har levert 
forslag til organisering av en felles enhet, til 
styringsgruppa. Rådmennene har fremmet felles 
saksframstilling for politisk behandling og foreslår 
etablering av et IKS, med Skien som vertskommune 
og 4 ansatte.  
 

Kommunene i Grenlandssamarbeidet har vedtatt å etablere en felles 
innkjøpsenhet, organisert som et IKS med Skien som vertskommune og 
fire ansatte.  
Selskapsavtalen for IKSet behandles i kommunene i aug./sept. 06. 
Grenlandskommunenes Innkjøpsselskap IKS planlegges etablert innen 1/1-
07 
Prosjektansvarlig: Jan Sæthre  
 

5) Bo- og dagtilbud for tunge brukere 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Det er etablert et prosjekt, som skal utrede to 
delprosjekter:1) Bo- og dagtilbud til voksne brukere. 
2)Bo- og dagtilbud til barn med kompliserte og 
sammensatte problemstillinger (SAMBA). Prosjekt 
nr. 1 avventer avklaringer som skal gjøres i prosjekt 
2. Det er derfor SAMBA som pr. i dag har høyest 
fokus og det er etablert en styringsgruppe bestående 
av Arne Rui fra Sykehuset Telemark og rådmennene 
i Porsgrunn og Skien. Det er etablert et samarbeid 
med Helse- og omsorgstep. (HOD) og Kommunal og 
regionaldep. (KRD). 
 

Det planlegges å etablere et nybygg, samlokalisert med HABU 
(Habiliteringsseksjonen for barn og unge), på sykehusets område. 
SAMBA kan romme 6 faste plasser, hvorav 2 er til fleksibel bruk  
Arbeidsgruppene som har utredet Økonomi, Drift og Bygg av et slikt 
interkommunalt ”slusested”, har levert en statusrappapport (forprosjekt 
fase 1) til styringsgruppa. Prosjektet har for 2006 fått 500.000,- av HOD. 
Det planlegges for byggestart 1/9-07    
Prosjektansvarlig: Egil Johansen 
Prosjektleder: Leif Olsen Øyen 
Prosjektstart: Mars 2004 
Prosjektslutt: Høst 2008 
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Prosjekt Status pr. 28/8-06 Vegen videre 
6) Interkommunalt geodata samarbeid i 
Grenland 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Det ble etablert et forprosjekt i 2003, som skulle 
analysere dagens geodatasituasjon, samt vurdere 
aktuelle samarbeidsformer. Prosjektgruppas forslag 
om å gå inn i en første fase for å forbedre 
infrastrukturen gjennom etablering av felles 
geodatabaser ble politisk behandlet våren 2005. Det 
er nå etablert en prosjektgruppe, bestående av 
medarbeidere fra Bamble, Porsgrunn og Skien. 
Drangedal, Kragerø og Siljan deltar foreløpig som 
observatørkommuner.  
 
 
 
 

Prosjektgruppa er i ferd med å utarbeide kravspesifikasjon ift en 
anbudsrunde knyttet til valg av system/operatør for geodatabaser. Når 
tilbudene er kommet inn vurderes prosjektets videre framdrift. 
Prosjektansvarlig: Egil Johansen 
Prosjektleder: Øyvind Bakken 
Prosjektstart: Oktober 2003 (utredningsprosjekt) 
Prosjektslutt: 30/11-04 (utredningsprosjekt) 
Prosjektstart fase 1: April 05  
Prosjektslutt fase 1: Sommer 07 
 

7) Kartlegging av interkommunale 
brannvesen i Norge 

Prosjektgruppas mandat: 
Prosjektgruppa skal kartlegge et utvalg av 
interkommunale brannvesen i Norge.  
Kartleggingen skal fokusere på: 
• Faktorer som er viktige for at et 

samarbeid/sammenslåing blir etablert 
• Kriterier for at samarbeide/ sammenslåing blir 

vellykket 
• Årsakene til at samarbeide/ sammenslåing ikke 

blir så vellykket eller mislykket 
• Årsakene til at samarbeide/ sammenslåing ble 

utredet men ikke etablert 
 

Det er i de senere år dannet flere interkommunale brannvesen og det er et 
betydelig trykk fra direktoratet (DSB) for å få til gode interkommunale 
løsninger. Fra de interkommunale brannvesenene er det betydelig erfaring 
å hente, både når det gjelder prosesser og mulige løsninger. 
Prosjektgruppa har vært på to studieturer og innhentet informasjon fra 5 
interkommunale brannvesen i Norge, samt fått orientering/ erfaringer fra 
prosjekter som ikke endte med sammenslåing av brannvesen 
Kartleggingen skal danne grunnlaget for en eventuell fremming av et 
forprosjekt for utredning av et Grenland brannvesen i 2007. 
Prosjektansvarlig: Egil Johansen 
Prosjektleder: Nicolay Underthun 
Prosjektstart: 30/3-06 
Prosjektslutt: Oktober 06 
 

8) Grenvar 2 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Det ble etablert et utredningsprosjekt, Grenvar 2. for 
å vurdere ulike samarbeidsmodeller og 
selskapsformer. Prosjektgruppa har levert sin rapport 
og foreslår å etablere ett IKS for VA (vann og avløp) 
og ett IKS for R (renovasjon). Styringsgruppa, som 
er rådmennene støtter forslaget 
 
 
 

Det er utarbeidet et felles saksframlegg. Saken fremmes etter at saken om 
felles innkjøp er behandlet i alle kommunene. 
Prosjektansvarlig: Egil Johansen 
Prosjektleder: Torbjørn Krogstad 
Prosjektstart: Mai 2004 
Prosjektslutt: November 2004 



          Vedlegg 2 
            
      
Prosjekt Status pr. 28/8-06 Vegen videre 
9) Organisering av gatelysdriften i 
Grenland 
 (Deltakende kommuner er Ba, Po, Si Sk) 

Skagerak Nett AS (SN) står i dag som eier av 
gatelysanleggene i Bamble, Porsgrunn, Siljan og 
Skien kommunene og utfører drift- og vedlikehold 
av gatelys for kommunene. Det er under 
gjennomføring et prosjekt som har som mandat å 
utrede ulike løsninger for konkurranseeksponering 
og egenregiorganisering av gatebelysningen i 
kommunene, herunder økonomiske konsekvenser av 
disse alternativene. Bakgrunnen for prosjektet er at 
kjøp av gatelystjenester omfattes av lov om 
offentlige anskaffelser.   

Prosjektgruppa foreslår at kommunene inngår en treåring avtale fra 1/1-
07 med Skagerak Nett AS (SN).  Bakgrunnen for at det foreslås å inngå 
en slik direkteavtale er at kommunene ikke kan overta forvaltningen og 
gatelysdriften selv så lenge gatelysnettet er integrert med SN’s 
distribusjonsnett. Kommunenes målsetting er å ha gjennomført 
nødvendige separasjonstiltak i løpet av avtaleperioden slik at de ved 
avtalens utløp kan overta ansvaret fullt ut for forvaltning, drift, 
vedlikehold og bygging av gatelysnett. Overdragelse av 
gatelysanleggene fra SN til kommunene skal skje vederlagsfritt. 
Forslaget til organisering av gatelysdriften fremmes til politisk 
behandling høsten 2006. 
Prosjektansvarlig: Knut Wille 
Prosjektleder: Geir Klæboe 
Prosjektstart fase 1: September 2004, Prosjektslutt fase 1: Juni 2005 
Prosjektstart fase 2: Høsten 2005, Prosjektslutt fase 2: Sommer 2006 
 

10) Trygge og robuste lokalsamfunn i 
Grenland 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Det er utformet en prosjektplan for samarbeidet kalt 
”Trygge og robuste lokalsamfunn i Grenland - 
Interkommunalt samarbeid om samfunnssikkerhet og 
beredskap” . Det igangsettes et prosjekt som 
finansieres av Fylkesmannen om Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
Hovedhensikten er at det skal arbeides mer 
samordnet, helhetlig og målrettet med sikte på å 
forebygge og avgrense virkningene av sykdom, 
skader, ulykker og andre uønskede hendelser i alle 
deler av lokalsamfunnene. Det er ansatt en 
prosjektleder i 100% stilling, for inntil  tre år. 
 
 

Prosjektet avsluttes i september 2006. Det er under utarbeidelse en 
sluttrapport for prosjektet. På rådmannsmøtet den 1/6-06 ble følgende  
anbefalt:  
• ”Grenlandskonferansen – Det friske og trygge Telemark 2006” 

gjennomføres som planlagt. Eventuell videreføring vurderes 
etter at konferansen er avholdt. Dato for konferansen er: 20.-21. 
oktober 2006. 

• Nettstedet www.grenlandsberedskap .no videreføres. 
Redaktøransvaret går på rundgang i kommunene. 

• Beredskapssamarbeidet foreslås videreført gjennom en 
forpliktende og utviklingspreget samarbeidsavtale. 

Prosjektrapporten med anbefalinger fremmes for politisk 
behandling høsten 06. 
Prosjektansvarlig: Tore Marthinsen 
Prosjektleder: Arnfinn Løvaas 
Prosjektstart: August 2004 
Prosjektslutt: September-06 
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Prosjekt Status pr. 28/8-06 Vegen videre 
11) Samarbeid om maskinforvaltningen i 
Grenland 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Det er gjennomført et forprosjekt som leverte sin 
sluttrapport i januar 05 for videre politisk 
behandling.  Alle kommunene har vedtatt å etablere 
et samarbeidsforum med ansvar for å utarbeide en 
forpliktende samarbeidsavtale. 
 
Skien og Porsgrunn skal også vurdere etablering av et 
felles verksted.   

Det skal etableres et samarbeidsforum og det skal vurderes om det 
igangsettes et prosjekt for å vurdere felles verksted for Skien og 
Porsgrunn. 
Porsgrunn tar initiativ til etablering av samarbeidsforumet 
Prosjektansvarlig: Knut Wille 
 
 

12)Politisk prosjekt – en strategisk plan for 
Grenlandssamarbeidet  
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Kommunestyrene i Grenlandssamarbeidet har 
utnevnt 3 politikere fra hver kommune til et politisk 
prosjekt for å vurdere ny organisering av 
Grenlandssamarbeidet. Prosjektgruppa skal også 
utarbeide forslag til strategisk plan for 
Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010. Deltakerne er 
ordfører, varaordfører og representant fra 
opposisjonen i hver kommune.  
 
 
 

Ny organisering av Grenlandssamarbeidet med vedtekter og hovedavtale, 
ble vedtatt i alle kommunestyrene i juni 2006.  
Fase 2 i prosjektet starter høsten 2006. Det skal utarbeides et forslag til 
”Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010”, som fremmes 
for politisk behandling innen 31/12-06  

13) Landbruk og miljø – evaluering av 
samarbeidsavtalene 

Det ble etablert et prosjekt som skulle evaluere 
samarbeidsavtalene. Man valgte å gjennomføre en 
spørreundersøkelse blant brukerne av 
landbrukskontora og en undersøkelse blant ansatte på 
landbrukskontora.  
 

1) Spørreundersøkelse – brukere av landbrukskontora 
Totalt har prosjektet mottatt 559 svarskjemaer ved fristens utløp, som 
ansees som en god respons. Tilfredshetsvurderingen viser i hovedtrekk at 
kundene er fornøyde med sitt lokale landbrukskontor.   
2) Spørreundersøkelse blant ansatte på landbrukskontora 
På bakgrunn av positiv tilbakemelding fra ansatte er det justert og 
utformet nye samarbeidsavtaler, som skal fremmes for politisk 
behandling høsten 2006  
 
Prosjektansvarlig: Knut Wille 
Prosjektleder: Rita Regbo 
Prosjektslutt: Juni 2006 

*) Sk: Skien kommune, Po: Porsgrunn kommune, Ba: Bamble kommune, Si: Siljan kommune, Kr: Kragerø kommune, Dr: Drangedal kommune 
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 Prosjekter som er gjennomført: 
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland 
(Deltakende kommuner er Ba, Kr, Po, Si, 
Sk) 

Arbeidsgiverkontrollen i Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner har slått seg sammen til 
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland. Enheten ble etablert 1/7-04 og har kontorer i Porsgrunn, som er vertskommune for de syv 
ansatte. 

110 – Telemark 
(alle kommunene i Telemark)  

Alarmsentral for Telemark er lokalisert i Skien, med Skien som vertskommune. Den nye enheten startet opp 1/1-04 
 

Arbeidsmarketsbedriftene i Grenland – 
forslag til ny organisasjonsform 
*) (Deltakende kommuner er Ba, Po, S, 
Sk) 

Arbeidsmarkedsbedriftene i Grenland (Bamble Produkter AS, Porsgrunn Produkter AS, Teli AS, Industri og Montasje AS 
(IMAS), Vapro AS og ASVO AS) er etablert som et interkommunal konsern ”Teli AS”. Det ”gamle” Teli er morselskap og de 
andre selskapene er datterselskap. Etableringen skjedde i juli 2005.  
 

Landbruksforvaltningen – ny organisering 
og forpliktende samarbeidsavtale 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Det er utarbeidet en forpliktende samarbeidsavtale  innenfor fagområdet jordbruk, skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning og 
miljøvernoppgaver mellom alle kommunene. Avtalen er gjort gjeldende fra 1/10-04.  
Siljan har inngått i det interkommunale landbrukskontoret for Skien og Porsgrunn fra 1/7-05. Det nye kontoret heter Grenland 
landbrukskontor og var operativt fra innen 1/7-05.  
Bamble, Drangedal og Kragerø beholder sin landbruksforvaltning. 

Utredning om kompetansesamarbeid 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Det er etablert en formell arbeidsgruppe, bestående av representanter fra alle kommunene 
Arbeidsgruppas mandat: 
• Utarbeide retningslinjer for samarbeidet som formelt nettverk, 
• Det skal tilrettelegges for deltakelse på hverandres kurstilbud.  
• Det utarbeides forslag til noen felleskurs. 
Rådmennene er styringsgruppe. 

Etablering av felles kontor for utførelse av 
tilsynsoppgaver etter plan- og 
bygningsloven 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 

Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner har inngått en avtale om opprettelse et felles kontor med 
formål å føre tilsyn med at de foretak som prosjekterer og utfører byggetiltak sørger for nødvendige kontroller i henhold til 
forpliktelser fastsatt i plan- og bygningsloven. Videre skal kontoret føre tilsyn med disse foretakenes kontrollsystemer med 
hensyn til innhold og bruk. Porsgrunn er vertskommune og det tilsettes en person i stillingen. 
 

Interkommunalt samarbeid om behandling 
av salgs-, serverings- og  skjenkesaker i 
Grenland (Deltakende kommuner er Sk, 
Po, Ba, Si, Kr, Dr) 

Bamble, Drangedal, Kragerø,  Porsgrunn og Skien kommuner har etabler et samarbeid innen fagområdene salgs-, skjenke- og 
serveringsbevillinger. Det er inngått en samarbeidsavtale med virkning fra 1/6-05.   
 

Utvikling av en felles IT-enhet i Grenland 
(Deltakende kommuner er Ba, Po, Sk) 

Skien og Bamble har fattet positive vedtak om etablering av en felles driftsenhet. Samlokalisering i Skien vil skje i løpet av 
våren 2006 
 
Porsgrunn opprettholder egen it-drift.  

Miljørettet helsevern 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner har etablert enheten ”Miljørettet helsevern i Grenland, som 
et 2-årig prosjekt. Prosjektet er organisert som en kjøpsavtale, med Porsgrunn som vertskommune. Medisinskfaglig kompetanse 
knyttes til virksomheten etter egne avtaler med de enkelte kommunene. Det er inngått en samarbeidsavtale med virkning  
fra 1/6-06. 



          Vedlegg 2 
            
      
Prosjekter som er gjennomført: 
Samarbeid mellom de kirkelige 
fellesrådene i Grenland 
(Deltakende kommuner er Ba, Dr, Kr, Po, 
Si, Sk) 
 

Grenlandssamarbeidet tok initiativ til et samarbeidsprosjekt med kirkelig fellesråd om organisering av arbeidet i fellesråda. Det 
er kirken som har vært prosjekteieren og -driveren. Både styringsgruppa, prosjektleder og prosjektgruppe er satt sammen av 
representanter for kirken fra de ulike kommunene. Prosjektgruppa har levert en prosjektrapport der hovedkonklusjonen er at 
kirken jobber videre med to områder på tvers av fellesrådsgrensene: 
1) Organisering av kirkegårdsdrift  
2) Samarbeid om internkontroll og HMS 
 

Felles mal for byggesaksbehandling 
(Grenlandsstandarden) 

Ny samarbeidsavtale er utarbeidet. Samarbeidsavtalen inneholder bl.a. målsettinger for samarbeidet fra til 2006 
 

 
 
Prosjekter – kan bli aktuelle på et senere tidspunkt: 
Prosjekt 
Brann og feievesen 
Kommuneadvokat 
Musikk og kulturskole 
Rusomsorg 
Barnevern 
 

 

 


