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Møtereferat- Rådmannskollegiet 05.desember 2018 
 

  
Til stede Rådmann i Bamble 

Rådmann i Kragerø 
Rådmann i Porsgrunn 
Rådmann i Siljan 
Rådmann i Drangedal 
Rådmann i Skien: 

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

Forfall   
Andre:  Deltakere fra STHF i forbindelse med møtet i Overordnet samarbeidsutvalg 
Sted/tid ViG’s lokaler 
Møteleder Per Wold 
Referent Turid Nøstdal 
  
Pkt. Sak Ansvar: 

08.30 – 
10.00 

Overordnet samarbeidsutvalg – Grenlandskommunene og Sykehuset 
Telemark (STHF) 
 
Tom Helge Rønning og Hege Holmern fra STHF  
+ 2 deltakere fra Likemannsprosjektet deltok i møtet 
Referat fra møtet sendes ut fra STHF v/Hege Holmern 
 
Ansvaret for Koordinering og samhandling skal overtas av kommunene fra 
2019. Fagfolkene avklarer dette på møte 14.desember. 
 
 

Hege 
Holmern 

 
 
51/18 Referat fra møte 19.10. 2018 

Referatet utsendt 30.10.18. Godkjent uten merknader 

52/18 Felles barnehagemyndighet i Grenland 
 
Styringsgruppa for prosjektet fattet følgende vedtak:  
På bakgrunn av at halvparten av de involverte kommune etter utredning besluttet å ikke 
gå videre med arbeidet besluttes at utredningen avsluttes. Situasjonen slik den er i dag 
fortsetter til majoriteten av kommunen har fått et annet syn på saken.  
 

53/18 Ordførermøtet 05.desember - innspill 
 

Tidspunkt endres til kl. 14.00. Middag m/rådmennene kl 18.00 
Saksliste: 
Referat fra forrige møte 
 
Oppfølging fra Grenlandsrådets møte 23.11 

1. oppsummering av innspill til samling i januar 2019, og avklaring på hvem som 
gjør hva videre 

2. sakene fra GKI – oversendelse til kommunene. Status. To kommuner har 
allerede sendt det til behandling. 

 
Planlegging og agenda for samlingen 10.-11-januar 

- innhold og ansvar. Per tar med innspillene som kom i rådmannsmøte. 
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Møteplan for 2019 
Eventuelt 

54/18 Skjønnsmidler  
Følgende vedtak ble gjort: 

1. Det søkes om midler til de prosjekter som er i gang og som ikke er avsluttet.   
2. Rådmann i den enkelte kommuner sjekker ut om det finnes aktuelle nye 

samarbeidsprosjekter som det kan være aktuelt å søke midler til. Frist for 
tilbakemelding: 11.01.2019 

3. Prioritering av søknader behandles av rådmanskollegiet i begynnelsen av 
februar 2019 

4. Oversikt over ubrukte fondsmidler distribueres til rådmannskollegiet 
5. Info om prosjektet «Orden i eget hus» settes opp eget punkt på det første 

rådmannsmøtet i januar. It-sjefene inviteres til møtet 
 

55/18 Diverse oppfølging/avklaringer 
Nettsted klima og miljø 

- det er ønskelig få informasjon om prosjektet på neste rådmannsmøte. 
Prosjektansvarlig inviteres til møtet. 

 
Smarte byer – oppfølging 

- Hver enkelt kommune tar stilling til hvorvidt de skal melde seg inn i 
interesseorganisasjonen. Inger gir tilbakemelding til SmarteByer AS om at det 
ikke blir samlet deltakelse fra Grenland 

- Skien vil komme tilbare med forslag  om hvordan vi kan jobbe med 
SmarteByrer/SmartCitys/digitalisering i Grenland  

- Siljan: tar det inn i kommuneplanen 
 

Møteplan 2019  
Første møte i rådmannsutvalget settes til 17. januar kl 08.30- 11.30. Sted; ViG’s lokaler, 
Klosterøya.  
Øvrige møter settes opp etter fastsetting av møtene i ordførerkollegiet. 
 

56/18 Innmeldte saker 
Inger orienterte om: 

- samling 03.01.19 i regi av KS. Innhold møtedel for rådmenn. Det anbefales å 
delta. 

- mulighetene for kompetanseprogram rådmenn og deres ledergrupper 2019. Bra 
opplegg som bør vurderes, 

- oppfølging innsendte saker til rådmannsutvalget fra rådmennene i Grenland, 
Innspillene ble godt mottatt, og er spilt videre til KS 

Fra Ole Magnus: 
- tolketjenesten – status i Porsgrunn? Per orienterte om at det gjennomføres et 

møte i dag med aktuell tolk. Utfallet av dette avgjør veien videre. 
 

57/18 Eventuelt 
Neste møte: 17. januar kl 08.30- 11.30 

 


