Referat – ordførerkollegiet

22.05. 2018

Sted/tid:

Formannskapssalen , Bamble rådhus 10.00 – 13.00

Møteleder:

Tor Peder Lohne, Drangedal

Referent

Turid Nøstdal, Grenlandssamarbeidet

Til stede :

Bamble: Hallgeir Kjeldal
Kragerø: Jone Blikra
Porsgrunn: Robin Kåss,
Siljan: Kjell A. Sølverød
Skien: Hedda Foss Five
Drangedal: Tor Peder Lohne
Fra rådmannskollegiet Per Wold, Porsgrunn

Kopi

Rådmannskollegiet

Behandlede saker:
Saksnr

Tema
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Referat fra møte 23.03.2018
Referatet godkjent uten merknader.
Referat fra møtene vil heretter bli sendt ut rett etter møtet med kort frist for
tilbakemelding/godkjenning slik at det raskt kan ekspederes ut.
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Orienteringssaker/aktuelle

regionale saker

Oppfølging ViG. Det skal avholdes møte med det nye styret i ViG i juni.
Ordførerkollegiet ønsker å møte den nye styrelederen før eiermøte, og han inviteres
til neste møte i ordførerkollegiet
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Dagsorden – Grenlandrådets møte 08.juni
Rådmannskollegiet hadde oversendt forslag til innhold på dette møtet – og endring av
tid/sted knyttet til åpning av universitetet i Sørøst-Norge.
Hovedtemaet var foreslått å være innledning om regionreformen. Dette var ikke mulig
å få til med den aktuelle foredragsholderen.
Kollegiet diskuterte saken og kom fram til at det var lite hensiktsmessig å avholde
møte med så få saker, og så kort tid for å få forberedt annet. Konklusjonen ble derfor
å avlyse dette møtet, og jobbe mere med å forberede innhold til de neste møtene.
Grenlandssamarbeidets politiske arbeid videre:
Det er ønskelig å følge opp Telemarksbenken på Stortinget bedre, for eksempel ved
forhåndsgitte tema. Stortingsbenken bør også inviteres til møtene i Grenlandsrådet
Aktuelle saker til møtet 7.september i Siljan
-

Grenlandssamarbeidet

Hva skjer i de fylkeskommunale forhandlingene? Hva forhandles det om, og
hva er tidsperspektiv for ulike beslutninger. Få status fra Fylkesordførerne
orientering om sykehusets planer
Saks-/løpenr.: 18/04556-7
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-

Intercity

Møte 23.november i Bamble
- eiermøte ViG
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2-dagers samling i januar 2019 (10.-11.januar)
- hvordan revitalisere samarbeidet i Grenland
Sekretariatsfunksjonen for Grenlandssamarbeidet
Skisse til utlysningstekst som tok utgangspunkt i forrige utlysning var sendt ut
på forhånd.
Utlysning av stillingen ble diskutert i lys av tidligere diskusjoner om å overføre
sekretariatsfunksjonen til ViG. Følgende innspill kom:
- presentasjonen av Grenland og Grenlandssamarbeidet må spisses
mer. Området er ikke et by-område, men bo- og
arbeidsmarkedsområde
- stillingen lyses ut som regionrådssekretær, ikke daglig leder
- det bør ikke stilles absolutte krav til utdanning
- arbeidssted kan endres, jfr eventuell overføring til ViG
- det er viktig å få på plass en person som kan være pådriver i det videre
arbeidet
-
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det er viktig at leder av Grenlandsrådet er med i rekrutteringsprosessen

Møteplan 2018 - ordførerkollegiet
23. august 10.00- 15.00 Skien
Onsdag 31.oktober Drangedal 10-13
Torsdag 20.desember Kragerø 10-13
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Eventuelt
Robin:
- Minneseremoni 22.juli 14-15 Rådhustrappa i Porsgrunn. Oppfordrer til
deltakelse
- 24.mai – Formannskapene i Bamble, Porsgrunn og Skien har fellesmøte 8-12.
Invitasjon til deltakelse fra de øvrige hvis det passer.
- Barnehagenorm er vedtatt uten finansiering. Robin lager forslag til felles
uttalelse fra Grenlandsordførerne-. Turid sender ut pressemelding til avisene,
NRK og til stortingsbenken
Hallgeir
Øyhopping –Bamble vil gå inn med penger. VisitTelemark følger opp. Ønske om å få
bedre samarbeid mot Kragerø i forhold til sammenhengende øyhopping. Ikke rom for
ekstra midler til dette i Kragerø på det nåværende tidspunktet.

Evaluering av møtet – runde rundt bordet
Ikke gjennomført

Følgende uttalelse ble sendt ut 23.05:
Til Telemarksbenken, Stortinget, Lokalavisene, NRK Telemark
Uttalelse fra ordførerne i Grenland- den nye barnehagenormen
Ordførerne i Grenland reagerer på at den nye barnehagenormen blir innført uten pengene som
trengs. Dette vil ramme tjenestetilbudene i kommunene våre f.eks. skole og sykehjem og/eller påføre
innbyggerne økte kostnader. Det kan også undergrave økonomien til små privatdrevne barnehager.
Vi krever at Stortinget rydder opp og legger inn tilstrekkelig finansiering i revidert nasjonalbudsjett.
Grenlandssamarbeidet
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Langesund, 22.mai 2018
Robin Kåss Porsgrunn, Hallgeir Kjeldal Bamble, Hedda Foss Five Skien, Jone Blikra Kragerø, Tor
Peder Lohne Drangedal, Kjell A. Sølverød Siljan

Grenlandssamarbeidet
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