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MØTEPROTOKOLL 
 

Grenlandsrådet 

Møtested: Halen Gård, Bamble   

Møtedato: 20. mai 2009  

 

År 2009, den 20. mai 2009, holdt Grenlandsrådet møte på Halen Gård i Langesund, under 

ledelse av leder Rolf Erling Andersen.  

 

Følgende medlemmer var til stede: 

Bamble Jon Pieter Flølo, Andreas Kjær,  

Drangedal Tore Halvorsen, Arnt Olav Brødsjø 

Kragerø Kåre Preben Hegland, Solfrid Rui Slettebakken, Arnfinn Jensen 

Porsgrunn Siren Johnsen,  

Siljan Gunn Berit R. Holmelid, Tonje Løwer Gurholt  

Skien Rolf Erling Andersen, Geir Arild Tønnessen, Nils Olav Skilbred 

 

Forfall: 

Bamble: Anne Blaker 

Kragerø: Erling Laland 

Porsgrunn: Øystein Beyer, Torleif Vikre 

Siljan: Ole-Kristian Holtan 

Skien: 

Drangedal: Nils Tore Føreland 

 

Fra rådmennene deltok: 

Bamble: Tore Marthinsen 

Drangedal:  

Porsgrunn: Egil Johansen 

Siljan:  Jan Sæthre 

Skien:  Knut Wille 

Kragerø: Ole Magnus Stensrud 

 

Andre 

Jostein Harm, prosjektleder Grenlandssamarbeidet 

 

Protokollfører: 

Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. 

 

 

Følgende ble behandlet: 

Igjen kommentarer til innkalling og saksliste. 

 

Sak 12/09 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 12/09-2008 

Ingen kommentarer. 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjent. 
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Sak 13/09 Orienteringssaker 

 

A Gass til Grenland. 

Telemark Gassforum v/Andreas Kjær orienterte om status siden siste rapportering til 

Grenlandsrådet.  

Presentasjonen vedlegges protokollen. 

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 

Solfrid Rui Slettebakken kommenterte og orienterte kort fra Klimakuttprosjektets møte 

med miljøvernminister Erik Solheim der temaet ble tatt opp. 

 

Leder ønsker innspill vedr. hvor mye gass og hvem eier denne og stilte spørsmål om 

muligheten for at Telemark Gassforum kan se på dette og komme tilbake til 

Grenlandsrådet med en slik orientering. 

 

      B Sykehuset Telemark – renovering av lokaler i Porsgrunn. 

       Adm. direktør Arne Rui orienterte om status og prosjektet. 

 

       Kåre Preben Hegland – tok om spørsmålet om videre politisk initiativ i denne saken – og  

       saken vedr. Gass til Grenland. Foreslår at arbeidsutvalget ser videre på dette og et forslag  

       om et politisk innspill/aksjon fra Grenlandsrådet/grenlandspolitikerne.  

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

Grenlandsrådet ber Arbeidsutvalget ser på mulighetene for et politisk innspill/aksjon fra 

Grenlandsrådet/grenlandspolitikerne. 

 

Sak 14/09 Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark – framtidig organisering 

 

Saken gjelder: 

Fremleggelse av rapport utarbeidet av Kragerø kommune i samråd med de øvrige 

grenlandskommunene. 

 

Bakgrunn 

Grenlandsrådet har bedt om en utredning i forbindelse fremtidig organisering av 

friluftsarbeidet i Grenland / Nedre Telemark. Kragerø kommune har utarbeidet rapport i 

samråd med de øvrige grenlandskommunene. Rapporten var sendt ut som vedlegg til 

innkallingen. 

 

Foreliggende rapport er laget på bakgrunn av følgende: 

 Møte i samarbeidsforum for miljø som er opprettet i forbindelse med 

Grenlandssamarbeidet, referater foreligger. 

 Kontakt med Friluftsrådet Sør, Oslofjordens Friluftsråd og Friluftsrådenes 

Landsforbund 

 Erfaringer fra besøket ved Friluftsrådet Vest 10.11.-12.11.08 (avisartikkel) og 

påfølgende møtet som Porsgrunn frilufts- og miljøråd inviterte til. 

 Møte med skjærgårdstjenesten i Kragerø og samtale med styreformann i 

skjærgårdstjenesten Telemark, Alf Martin Dalen. 
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 Foredrag fra Synnøve Mæland fra Fylkesmannen i Telemark på møtet i Hovedutvalg 

for samfunn ang. forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Telemark. 

 Møte ang. tema interkommunalt friluftsråd i Porsgrunn rådhus, med deltakende lag, 

foreninger og politikere, innleder var Morten Dåsnes fra Friluftsrådenes Landsforbund. 

 

Målsettingen er å sette fokus på et samarbeid om friluftsliv i Grenland / Nedre Telemark. 

 

Rapport poengtere at det i det videre arbeidet er det viktig å få innspill fra alle interesserte lag 

og foreninger i arbeidet med å finne en fremtidig løsning. Derfor bør saksfremlegget sendes ut 

til offentlig høring før det behandles i de enkelte kommunene. 

Rapporten konkluderer med følgende forslag til løsning: 

1. Samarbeidsforum for miljø anbefaler løsningen med et eget interkommunalt 

friluftsråd for Grenland / Nedre Telemark som i første omgang skal omfatte de 

seks Grenlandskommunene. Nome er en aktuell fremtidig deltaker i samarbeidet 

og det vil senere kunne åpnes for deltakelse av andre kommuner i Telemark eller 

kommuner med tilknytning til Telemark. 

 

Behandling: 

Elke Karlsen, miljøvernkonsulent i Kragerø kommune, la fram og gikk igjennom rapporten. 

 

Punkter fra drøftingen: 

Jan Sæthre: hvordan vil forholdet mellom innlandskommunene og kystkommunene bli? Er 

gruppen opptatt av at begge skal inn i samarbeidet. 

 

Ole Magnus Stensrud: 

Positivt når man skal se på planarbeidet o.l vedr. friluftsarealene – dette taler for et 

samarbeidet. Utfordringene blir å opprette et samarbeid uten at man samtidig må bruke de 

samme ressursene på dette internt i kommunene. 

 

Rolf Erling Andersen: Dette krever en behandling i de enkelte kommunene. Her bør dette 

oversendes de enkelte kommunene og behandles der før videre arbeid. 

 

Solfrid Rui Slettesbakken: Ser mange positive argumenter for å samarbeide om dette. 

Profilere gode nærmiljøer og bomiljøer, skilting, samle kompetanse, organisering av det 

frivillige arbeidet.  

 

Elke Karlsen: Vi får mange innspill fra frivillige organisasjoner om at dette og om at 

kommunene bør samarbeidet på dette området. Samarbeidsforumet har vært opptatt av å sikre 

interessene både til innlandskommunene og kystkommunene. 

 

Jon Pieter Flølo: Mener kommunene gjør et kort arbeid her allerede. Usikker på hva det vil gi 

å gå sammen om dette.   

 

Vedtak: 

Rapport om Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark – framtidig organisering, tas til 

orientering. Grenlandsrådet ber om at det arbeides videre med et felles saksframlegg bygget på 

rapportens innhold og at dette oversendes alle seks kommunene for behandling. 

. 

 



   

 4 

 

 

Sak 15/09 Gjennomgang av Vekst i Grenland AS 

 

Saken gjelder: Orientering om status for prosjektet ”Gjennomgang av Vekst i Grenland AS” 

og foreløpig rapport fra PricewaterhouseCoopers AS (PWC). 

 

Bakgrunn: 

Grenlandsrådet har bedt rådmannsutvalget starte en gjennomgang av Vekst i Grenland med 

sikte på å avklare fremtidig organisering, bemanning og plassering sett i lys av de 

samfunnsmessige endringer som har skjedd siden stiftelsen i 1990. 

 

PWC har gjennomført evalueringen og vil i løpet av mai ferdigstille evalueringsrapporten. 

 

Behandling: 

Rådmann Egil Johansen orienterer om status for prosjektet og representanter fra PWC 

orienterer om innholdet i foreløpig rapport.  

 

Egil Johansen: Kort om prosjektets status og videre arbeid. Innleid ekstern konsulent PWC 

skal ha ferdig sin rapport 25. mai. Prosjektgruppen vil så jobbe videre med saken og legge 

denne fram for behandling i Grenlandsrådet i september. Deretter vil saken bli behandlet i de 

enkelte kommunene.   

 

PWC la fram hovedpunktene i deres rapport.  

Saken vil bli behandlet i sin helhet i Grenlandsrådets møte i september 2009. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

Sak 16/09 Felles IKT-satsing i Grenlandsregionen 

               

Saken gjelder:  

Orientering om søknad til Direktoratet for IKT og Forvaltning (Difi) om prosjekttilskudd 2009 

- Digital fornying i kommunene.  

 

Bakgrunn: 

Direktoratet for IKT og Forvaltning (Difi) skal fordele inntil 60 millioner kroner i 

prosjekttilskudd til konkrete prosjekter innen digital fornying i kommunene. Formålet med 

tilskuddsordningen er å utvikle nye elektroniske tjenester og å skape bedre elektronisk 

samhandling i kommunesektoren, samt å motvirke nedgangstider i IKT-bransjen. 

Tilskuddsordningen skal:  

 føre til nye eller bedre elektroniske tjenester fra kommunesektoren til innbyggerne og 

næringslivet  

 sikre bedre elektronisk samhandling både innen en kommune eller fylkeskommune, 

mellom kommuner og/eller fylkeskommuner, og mellom kommunesektoren og staten  

 styrke kompetansen i offentlig sektor om målrettet fornying basert på digitale tjenester  
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Ordningen innebærer at det kan tildeles støtte på inntil 20% av prosjektkostnaden inklusiv evt. 

mva. Prosjektene kan være delprosjekt i større satsinger dersom delprosjektet er innenfor 

tildelingskriteriene i tilskuddsordningen. 

 

For å kunne få tilskudd må prosjektene  

 ha et hovedformål og/eller innretning i samsvar med ett eller flere av målene for 

tilskuddsordningen  

 ha utviklingskarakter med praktisk implementering av nye elektroniske tjenester og/eller 

elektroniske samhandlingsløsninger  

 ha lærings-/nytteeffekt for andre kommuner/fylkeskommuner  

 starte innen utgangen av 2009  

 

Søknad om prosjekttilskudd er sendt til DIFI.  

Satsingsområdene i prosjektsøknaden ligger innenfor vedtatt felles ikt strategi for 

Grenlandssamarbeidet og er noe kommunene skal arbeide med de neste årene uavhengig av 

prosjekttilskudd fra DIFI. Det legges opp til at prosjektene gjennomføres regionalt men med 

utstrakt erfaringsoverføring mellom regionene i Telemark/Kongsbergregionen og Telemark 

Fylkeskommune. Frem til et eventuelt tilsagn må det utarbeides prosjektplaner.  

Søkere som får tilsagn om tilskudd vil få et eget tilskuddsbrev med spesifisering av innvilget 

tilskudd og presisering av vilkårene. Søker er ikke forpliktet før vilkårene i tilskuddsbrevet er 

akseptert skriftlig. 

 

Behandling: 

Jostein Harm orienterte kort orientering av status for Strategi- og koordineringsrådet som nå 

er opprettet og status for prosjektet ”Felles it- drift”. 

Videre ble det orientert om status for kommunenes nye ansattportaler. Dette jobbes det 

sammen om, men kommunene vil ha ulike lanseringstidspunkt.  

 

Søknad om prosjektmidler fra DIFI er sendt og ble presentert. I søknaden prioriteres følgende 

delprosjekter som er relevante for utlysningen: 
Delmål: Tjenester på nett  

Prosjektet skal bidra til å realisere flg målsettinger beskrevet  i felles IKT strategi: 

1 I løpet av 2010 skal alle Grenlandskommunene tilby minst 50 digitale tjenester til  

            innbyggere og næringsliv.  

2. Alle tjenestene skal være tilgjengelige via Min Side.  

3 I løpet av 2011 skal Grenlandskommunene tilby selvbetjeningsløsninger på nivå 4 i  

            tjenestetrappa for de mest brukte tjenestene 

 

Delmål: Samhandling helse-og sosial 

Prosjektet skal bidra til å realisere flg målsettinger: 

 1  I løpet av 2009 skal all dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten skje i elektronisk  

            journalsystem, basert på nasjonale standarder for struktur, funksjonalitet og innhold.  

2  I løpet av 2011 skal alle kommuner være tilknyttet Norsk Helsenett og ha tatt i bruk  

            elektronisk samhandling med helseforetak og fastleger.  

3  I løpet av 2011 skal alle fylkeskommuner ha knyttet tannhelsetjenesten til Norsk  

           Helsenett og tatt i bruk elektronisk samhandling med NAV, helseforetak, fastleger og  

           kommuner.  

4 I løpet av 2011 skal ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene ha opparbeidet  

           tilstrekkelig kunnskap om bruk av digitale verktøy til å kunne kommunisere elektronisk  
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           med helseforetak, fastleger og legevakt.  

 

 

 

Delmål: IKT i grunnopplæringen 

Prosjektet skal bidra til å realisere flg målsettinger: 

1 I løpet av 2010 skal IKT være en integrert del av skoleutviklingsprogrammene i alle  

           grenlandskommune  

2 I løpet av 2010 skal alle grenlandskommunene tilby Feide som felles  

            innloggingstjeneste for elever og undervisningspersonalet. 

4 I løpet av 2011 skal lærere i grunnopplæringen ha nok kunnskap til å bruke digitale  

            verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen 

 

Delmål: Kompetansebygging og gevinstplanlegging 

Kommuneregionene vil samarbeide om gevinstplanleggingsverktøy og rutiner gjennom 

erfaringsutveksling og trening av prosjektledere i regionene 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

Sak 17/09 Grenland Havn – fremtidig havnestruktur 

 

Saken gjelder: Grenland Havn IKS – fremtidig havnestruktur 

 

Bakgrunn: 

Regiontinget i Grenland ba i sitt møte 17. desember 2009 om at rådmannsutvalget i Grenland 

utarbeider et felles saksframlegg der de overordnede spørsmålene knyttet til fremtidig 

havnestruktur behandles. 

Felles saksframlegg er nå utarbeidet, se vedlegg til innkallingen. 

Saken ble politisk behandlet (formannskapet) i Porsgrunn den 14. mai. 

 
Behandling: 

Rådmann Egil Johansen orienterer om saksframlegget og behandlingen i Porsgrunn. 

Kort om innholdet i saksframlegget. 

Rådmennene slutter seg til konklusjonen om at den videre arbeidet gjennomføres som en 

regionalplanprosess. 

Alternativene – to hovedalternativer – rådmennene slutter seg til disse. 

Miljøkonsekvensene – dette er tatt opp i saken. 

Eierskap – økonomisk risiko – her ligger det ved en utredning bestilt av Grenland Havn. 

Denne ligger ved saken til bystyrene. 

 

Havna har bedt om at vedtakene i kommunestyrene oversendes dem. Så vil de oversende dette 

til fylkeskommunen. Det vil deretter komme et planprogram – neste møtepunkt blir derfor 

behandlingen av planprogrammet. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 
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Sak 18/09 Skoleskyss – uttalelse fra Grenlandsrådet til fylkeskommunen 

 

Saken gjelder: 

Forslag om uttalelse fra Grenlandsrådet til Telemark fylkeskommunene i forbindelse med 

utarbeidelse av anbud for skoleskyss. 

 

Bakgrunn: 

Fylkeskommunen er i gang med å utarbeide anbud for nye avtaler om skoleskyss.  

I Grenlandsrådets møte 13. februar 2009 ble det tatt opp spørsmål om et felles innspill fra 

kommunene til utarbeidelsen av anbudet. Det ble her fremmet forslag om at arbeidsutvalget 

ser nærmere på dette og utarbeidet et forslag om uttalelse fra Grenlandsrådet.  

 

Behandling: 

Grenlandsrådets arbeidsutvalg har drøftet saken og fremmet følgende forslag til uttalelse: 

”Grenlandskommunene viser til at det nå skal inngås nye avtaler for 

kollektivtransport/skoleskyss.  

Grenlandskommunene har hver for seg behandlet de utfordringer kommunene møter, særlig 

for skoleskyss. 

Grenlandskommunene vil sterkt peke på behovet for at en trafikksikker transport sikres ved at 

hver passasjer har sitteplass og at det legges opp til bruk av sikkerhetsbelter. Samtidig må det 

legges vekt på at det ikke oppstår ventetider på over 20 minutter.” 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet vedtar følgende forslag til uttalelse: 

 ”Grenlandskommunene viser til at det nå skal inngås nye avtaler for 

kollektivtransport/skoleskyss.  

Grenlandskommunene har hver for seg behandlet de utfordringer kommunene møter, særlig 

for skoleskyss. 

Grenlandskommunene vil sterkt peke på behovet for at en trafikksikker transport sikres ved at 

hver passasjer har sitteplass og at det legges opp til bruk av sikkerhetsbelter. Samtidig må det 

legges vekt på at det ikke oppstår ventetider på over 20 minutter.” 

Uttalelsen oversendes Telemark fylkeskommunen. 

 

 

 

 

Sak 19/09 Kommunenes eierskap i GREP – Kompetanseutvikling i Grenland 

 

Saken gjelder: 

Kommunenes eierskap i Grep – Kompetanseutvikling i Grenland – fremtidig eierstrategi. 

 

Bakgrunn: 
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Styret i selskapet anbefaler i brev til eierkommunene at eierkommunene enten i felleskap eller 

hver for seg lager en eierstrategi/eiermelding for selskapet. Rådmannsutvalget har drøftet 

saken og anbefaler at det startes et arbeid med utarbeidelse av en felles eiermelding for Grep. 

 

Grenlandsrådets AU har drøftet saken og mener at man i første omgang bør be bedriftens styre 

om få fram en fremtidig strategi for bedriften som legges fram for drøfting og behandling i 

kommunestyrene.  

 

Behandling: 

Leder la fram forslaget for Grenlandsrådet. 

 

Vedtak: 

Grenlandsrådet ber Grep styre om å få fram en fremtidig strategi for bedriften som legges fram 

for drøfting og behandling i kommunestyrene. Anmodninger oversendes Greps styre. 

 

 
Sak 20/09 Eventuelt  

Ingen saker. 

 

Sak 21/09 Seminar – samfunnssikkerhet/krisekommunikasjon. 

 

Det ble gjennomført et seminar med følgende program: 

 Skredulykke 2008 v/ Ragna Dahl Grønnevet, rådmann i Ålesund 

 Sentrumsbrann 2009 v/ Kåre Preben Hegland, ordfører i Kragerø og rådmann Ole 

Magnus Stensrud     

 Samfunnssikkerhet i kommuneplanleggingen v/Jon Pieter Flølo, ordfører i Bamble  

 Samarbeidsavtalen i Grenland (Prolongering) - Beredskapsnettverket v/ Steffen 

Stordalen 

 Skjerpede krav til kommunene (Ny lov) - Fylkesmannen i Telemark v/Jan Ruud 

 

Spørsmål om prolongering av samarbeidsavtalen mellom kommunene på beredskapsområdet 

ble tatt opp. Grenlandsrådet bad om at det utarbeides en felles sak som sendes alle 

kommunene.  

 

 

 

  


