Referat – ordførerkollegiet 23.08. 2018
Sted/tid:

Løvenskiold Fossum 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

Leopold Løvenskiold startet møtet med å orientere om bedriftens historie og planene for
datasenter i Skien.

Behandlede saker:
Saksnr

Tema

21/18

Referat fra møte 22.05.2018
Referatet godkjent uten merknader. Ekspedert ut 11.06

22/18

Orienteringssaker/aktuelle regionale saker
Oppfølging ViG. – status. Alle kommunene har behandlet nye vedtekter, og overføring
av ansatte til kommunene er i gang.
Spilleregler statlige arbeidsplasser- oppfølging av rapport. Ordførerkollegiet ber Vig
komme med et konkret forslag fra ViG på hvordan rapporten bør følges opp.
GKI – status nytt reglement for anskaffelser etter høring, og plan for videre
behandling. Saken settes opp på Grenlandsrådets møte i september
Felles barnehagemyndighet – status forprosjekt og veien videre
Forprosjektet har konkludert med at ikke alle ønsker å gå videre med dette.
Porsgrunn ofg Skien må avklare hva de vi gjøre videre.

23/18

Dagsorden – Grenlandrådets møte 07.september
Det er viktig at det ikke er for mange temaer på møtet. Det må være rom for
innspill/diskusjoner.
Tema ang regionreformen utsettes til november. Det er gjort avtale med Per Arne
Olsen om deltakelse.

Innspill ang saker fra ViG til møtet:
Ordførerne ville ha bare styreleder til Grenlandsrådets møte nå i september, ikke info
om noen prosjekter. Dette pga tid. Det er ønskelig å få en orientering over prosjekter
som er på gang - i første omgang i ordførerkollegiet

På møtet i november er det ønskelig å sette næringsarbeid på dagsorden.
Grenlandssamarbeidet

Saks-/løpenr.: 18/04556-8

Dato: 23.08.2018
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24/18

Konklusjon på tema/innhold i møtet – se slutten av dokumentet
Sekretariatsfunksjonen for Grenlandssamarbeidet
Rekrutteringsprosessen er i gang, det er flere gode søkere til stillingen.
Vedtektene sier at det er Grenlandsrådet som ansetter. Til Grenlandsrådets møte
foreslås det å gi leder og nestleder av rådet fullmakt til å foreta ansettelsen.

25/18

Eventuelt
Det er viktig å være tilstede på Arendalsuka. Det bør vurderes egen stand fra
Grenland. Påmelding er natt til 2.februar.
Skisenter i Silan: Idrettslaget har sagt ja til en rolle hvis man får på plass et
styre.
Avtale ekstra møte i ordførerkollegiet i etterkant av Dialogmøtet i Bø
24.september. Møte stortingspolitikerne
Evaluering av møtet – runde rundt bordet
Et bra møte. Spennende å få presentert planene for datasenteret i Skien

Konklusjon - dagsorden Grenlandsrådet 07.september
09.05

Treschow Fritzøe og Fritzøe skoger presentere sin virksomhet
Trenger 2x 15 min

Åpning av Grenlandsrådets møte v/leder
Godkjenning av protokoll fra møte 13.april
Aktuelle saker/orienteringer
Status saker i Grenlandssamarbeidet
- referat fra møter i ordførerkollegiet
- Årsmelding 2017 – tilbakemelding fra kommunene
Vekst i Grenland
10.15 -10.30

status v/styreleder Terje Riis-Johansen

Pause

10.30 – 11.30 Sykehuset Telemark – status omstilling og videre
planerv/styreleder Per Anders Oksum og Adm.dir Helge Rønning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30

NAV Vestfold Telemark- hva skjer og hvilke konsekvenser får
endringene for kommunene? v/regiondirektør Terje Tønnesen
Ansettelse av ny regionrådssekretær
- status
- fullmakt til ordførerkollegiet om å foreta ansettelse
Eventuelt
-

Grenlandssamarbeidet

informasjon om samling av Grenlandsrådet 10. og 11.januar
2019. Tema: Revitalisering av Grenlandssamarbeidet
Saks-/løpenr.: 18/04556-8

Dato: 23.08.2018
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Grenlandssamarbeidet

Saks-/løpenr.: 18/04556-8

Dato: 23.08.2018
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