Møtereferat- Rådmannskollegiet 19.oktober 2018
Til stede

Forfall
Andre:
Sted/tid
Møteleder
Referent
Pkt.
08.30 –
09.30

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 – fra kl. 09.45

Deltakere fra kommunene i forbindelse med presentasjon av SmarteByer
ViG’s lokaler
Per Wold
Turid Nøstdal

Sak
Styremøte GKI
Til stede i tillegg til rådmannskollegiet: Anette W. Gerner og Elisabeth
Timland. GKI sørger for referat fra møtet.

Ansvar:
Anette
W.Gerner
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Referat fra møte 17.09. 2018
Referatet utsendt 21.09 fra Tore. Godkjent uten merknader
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Grenlandsrådets møte 23.11. 2018 – innspill til ordførerkollegiet 31.oktober
 Regionreformen v/ Per Arne Olsen
 Møteplan 2019
 Representantskapsmøte ViG - Handlingsplan 2019
 Næringsarbeid
 GKI anskaffelsesreglement og revisjon av Skiensmodellen
 Forberedelse til seminar i januar – revitalisering av Grenlandssamarbeidet
Innspill til diskusjonstema/resolusjoner til Grenlandsrådets møte:
Fastlegesituasjonen
Kommunene i Grenland ser med stor bekymring på fastlegesituasjonen, og alle
kommunene opplever utfordringer med rekrutteringen.
Dette er også en nasjonal utfordring.
Rådmannskollegiet i Grenland ber derfor Rådmannsutvalget i Telemark og Styret i KSTelemark fremme sak for KS-sentralstyre at denne utfordring tas opp i konsultasjonsmøte
med regjeringen.
Målsettingen må være at man får en god og helhetlig helsetjeneste som bedre kan utnytte
legedekningen bedre enn i dag.
Samspillet mellom førstelinje- og spesialisthelsetjenesten er av største viktighet for gode
og effektive tjenester og rutiner, og det bør derfor utredes om dette bedre løses
gjennom å legge oppgavene samlet til ett forvaltningsnivå.
Det digitale samfunn
Kommunene i Grenland se med bekymring at dagens infrastruktur i å kunne tilby gode,
effektive og rimelige digitale tjenester ikke er tilstede.
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Kommunene, som en offentlig forvaltning, er avhengig av at en god, effektiv og rimelig
infrastruktur er til stede for at alle innbyggere skal kunne nyttiggjøre seg og være
tilgjengelig for
digitale tjenester.
Rådmannskollegiet i Grenland ber derfor Rådmannsutvalget i Telemark og Styret i KSTelemark fremme sak for KS-sentralstyre at denne utfordring tas opp i konsultasjonsmøte
med regjeringen.
Målsettingen må være å ha en full utbygget infrastruktur for elektronisk/digital
kommunikasjon tilgjengelig for alle landets innbyggere, uavhengig av hvor man oppholder
seg, som er basert på rimelig, helst gratis,
til- eller påkobling, og som ikke er basert på proprietære løsninger med koblingssalg som
hemmer en sunn konkurranse.
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Diverse avklaringer
Revidert velkomstbrev til bedrifter fra ViG Rådmannskollegiet har ingen innvendinger til
teksten. Brevet tas med til ordførermøtet 31.oktober.
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Innmeldte saker
Ny samhandlingskoordinator i Grenland.
Hege Holmern fra STHF skal ikke ha denne rollen etter 2018, og ny må oppnevnes. Denne
rollen legges til ny regionrådssekretær som starter i 2019.
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Eventuelt
Dersom det er kommuner som har deleierskap i interkommunalt selskap ønsker å
redusere sitt økonomiske bidrag må dette meldes til de andre kommunene i forkant
Nettsted klima og miljø
Henvendelse fra Ottar Berg i Porsgrunn. Saken drøftet, og vil bli tatt opp på et senere
møte.
Saker fra selskapene til kommunene
Hvordan skal administrasjonen svare opp saker fra selskapene som sendes til politisk
behandling, for eksempel RiG? Ole Magnus jobber videre med dette.
Regionrådssekretær
Sondre Groven er ansatt som ny regionrådssekretær. Han starter 1.januar 2019.
Neste møte 5.desember. Sondre Groven vil delta

10.00 – 11.30 SmarteByer Norge – Presentasjon
Terje Christensen og Roger Dramstad presenterte Smartebyer Norge
Presentasjonen oversendes deltakerne
Til stede:
Porsgrunn: Kari Teigen, Erik Nygaard, Øyvind Solbakken. Per Wold
Bamble: Finn Roar Bruun, Leidulf Aakre
Drangedal: Arne Etterstad og Jørn Chr.Knudsen
Kragerø: Inger Lysa
Siljan: Jan Sæthre
Skien: Kai Espen Wroldsen, Jan Petter Johansen og Ole Magnus Stensrud
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