Møtereferat- Rådmannskollegiet 17.januar 2019
Til stede
Rådmann i Bamble
Rådmann i Drangedal
Rådmann i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann i Siljan
Rådmann i Skien

Tore Martinsen
Jørn Christian Schjøth Knudsen
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre
Ole Magnus Stensrud

Til sak 05/19

Jørn Møane, Terje Odden, Adam Moen, Gjermund Harkjær og
Erling Rønnekleiv

Til sak 06/19

Maren Anne Røed og Martin Veel Svendsen

Sted
Tid
Møteleder
Referent

Klosterøya, møterom 2.etg hos ViG
08:30-11:30
Per Wold
Sondre Groven
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Referat fra møte 05.12.2018
Godkjent
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Møteplan 2019 – tidspunkt
Det ble enighet om to møtepunkter:
Den 18.02.19, kl. 10:00 til 13:00.
Den 27.03.19. kl. 08:30. til 11:30
Regionrådssekretær kommer med forslag til flere møtepunkter. Dette
settes opp som sak på nest rådmannsmøte.
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Søknader skjønnsmidler
Prosjektene som videreføres fra 2018 er:
- Likemannsarbeid
- Velferdsteknologi
- E-byggesak
- Samfunnssikkerhet og beredskap
Forslag fra Ole Magnus Stensrud knyttet til 360 og skyløsning. Dette
følges opp av Ole Magnus og Sondre.
Forslag fra Tore Martinsen knyttet til tilsyn og miljø. Det er naturlig å se
dette som en utvidelse av dagens samarbeid om tilsynskontoret for
byggesaker. Tore konkretiserer og kommuniserer med Sondre.
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Forslag knyttet til legevakt. Det pågår to utredninger om felles legevakt i
Grenlandsregionen. Sondre konfererer med Erik Nordberg om
muligheter for prosjekt.
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Innmeldte saker
Ledergalopp i innovasjon og digitalisering
- Inger Lysa oppfordrer de andre kommunene å delta på
programmet. Etter en runde rundt bordet vil trolig Siljan også
være med på dette.
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Presentasjon av prosjektet «Orden i eget hus».
Orientering ved Erling Rønnekleiv, prosjektleder for «Orden i eget hus»,
etterfulgt av diskusjon mellom rådmenn og IT-sjefer.
Kommunene kan ta kontakt med Erling om tilgang til demokommunen.
IT-sjefene følger saken opp videre og kommer med en anbefaling på
hva kommunen(e) bør gå for.
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Nettsted klima og miljø
Presentasjon ved Maren Anne Røed og Martin Veel Svendsen
angående nettportalen for miljø og helse og kompetansesenteret.
Det kom frem at mandatet rettet mot miljøretta helsevern bør ses
nærmere på.
Det blir en gjennomgang av mandatet på neste rådmannsmøte. Per
Wold følger opp denne saken.
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Eventuelt
VTA plasser:
Ole Magnus informerte om avtale med Grep. Videre informerte han om
signering av ny avtale, samt forbeholdene som fulgte med. Det er også
et ønske om å reforhandle denne avtalen med Grep. Ole
Magnus/Sondre sender over den nye avtalen til de andre kommunene.
Felles høring angående jernbane Vestfold:
Inger trakk frem at kommunene kan komme med en felles uttalelse.
Eksempelvis et utkast som kommunene kan dele. Skien og Porsgrunn
arbeider med en slik uttalelse. Per følger opp og kommuniserer med de
aktuelle.
Grenlandsrådets samling i Kragerø. Hvordan kan revitaliseringen
følges opp?
Rådmennene skal følge opp vitaliseringen av Grenlandssamarbeidet.
Dette gjøres blant annet ved å ta initiativ til et møte med de ulike
formannskapene i november. Man skal også følge opp de temaene
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man er enige om, jfr. Vitaliseringsseminar i Kragerø. Temaene er
infrastruktur, sykehus, universitet og samfunnsutvikling.
Sondre følger opp møtet med formannskapene ved å ta kontakt med
Tor Peder.
Byvekstavtale.
Ole Magnus sender over aktuelle dokumenter til Bamble.
Oppfølging av resolusjoner
Tore tok opp dette i forbindelse med bredbånd og fastlegeordning.
Inger informerte om status og etterspør ved neste møtepunkt i KS.
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