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Møte referat - Rådmannskollegiet 01.mars 2018

Til stede Rådmann i Bamble
Rådmann i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann iSiljan
Rådmann i Skien:

Daglig leder ViG

Tore Martinsen
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæt h re
Ole Magnus Stensrud

Hanne Gro Haugland under sak 11/18

For fa ll Rådmann i Drangedal Jørn Christian Schjøth Knudsen
Sted /tid Klosterøya, møterom 2.etg GS/ViG , 15.00 - 17.45
Møteleder Per Wold
Referent Turid Nøstdal

Pkt. Sak Ansvar:
10/18 Referat fra møte 22.01.18

Referatet godkjent uten merknader.
Turid

11/18 «Nye ViG»
Hanne Gro Haugland fra ViG deltok ved behandling av denne saken.

Behandlingen i ordførerkollegiet og videre oppfølging ble diskutert.

Rådmannskollegiet tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra leder av
ordførerkollegiet/Grenlandsrådet, og legger fram sak til videre behandling
basert på tidligere utarbeidede forslag til mandat og vedtekter.
Til ordførerkollegiets møte 13.mars utarbeides de t forslag til saksframlegg med
vedlegg
- forslag til nye vedtekter for ViG, selskapsavtale og oppdragsavtale
- endring i vedtektene til Grenlandssamarbeidet i forhold til
sekretariatsfunksjonen
Ole Magnus koordinere innspillene og utarbeider forslag til sak som
fremlegges i deres neste møte (13.mars). Innspill fra ViG innarbeides i saken.
Hanne Gro oversender oversikt over økonomi knyttet til bemanning/overføring
av stillingsressurser tilbake til kommunene.

Det jobbes videre med å finne kandidater til nytt styre. Rådmennene vil komme
med forslag til kandidater når forslaget til vedtekter er klart.
Det bør være realistisk å få behandlet saken i ViG’s representantskapsmøte
13.april. Innstillingen må da klar for utsending etter beha ndling i
ordførerkollegiet 13.mars. Formelt er det styret i ViG som legger frem saker for
representantskapet. Ordførerkollegiets sak sendes til styret så snart det
foreligger.
Per deltar på allmøte i ViG 19.mars for å informere om innstilling i saken.

12/18 Kontroll av oppfølgingen av vedtaket mot svart arbeid og sosial dumping .
Informasjon fra Kemneren/AiG i forbindelse med henvendelse fra Kragerø
kommune tas til orientering.

13/18 Birkeland - professoratene
Sak fra Skien oversendt til rådmennene 20 .02.18
Siljan, Kragerø og Bamble skal behandle sak om tilskudd i løpet av våren. Per
sjekker status i Drangedal.

Per
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Pkt. Sak Ansvar: 
 
Det jobbes videre mot privat næringsliv når vedtakene i kommunestyrene 
foreligger 
 

14/18 Sør- Øst 110 – Eierorganisasjon 
Det har kommet informasjon om at 110-Sør Øst 110 ønskes opprettet som et 
IKS. Dette er ikke ønskelig i Grenlandskommunene.  
Skien får i oppdrag å utarbeide sak til politisk behandling på avtalen som 
ønskes i forhold til kjøp av lovpålagte tjenester. 
 

Ole M 

15/18 Arbeidsgiverkontrollen i Grenland – Status og videre oppfølging 
Alle kommunene har nå behandlet saken. Bamble og Porsgrunn har sagt nei til 
flytting av denne til Skien. 
 
Konklusjon: 
Samlokalisering/flytting av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland blir ikke videreført 
som felles prosjekt. 
 

 

16/18 "Skiensmodell" for tiltak mot svart arbeid og sosial dumping for 
Grenlandskommunene 
Saken skal opp til behandling i Skien bystyre 08.mars. Da vil den ha vært 
behandlet i alle Grenlandskommunene, og kan iverksettes!.  
 

 

17/18 Høringer 
Regionreformen – frist 9.mai v/Inger 
Det avklares i ordførerkollegiet hvorvidt det er ønskelig med en felles uttalelse 
fra Grenlandskommunene. Bjørn Hagen i Kragerø kommune lager utkast til sak 
som kan benyttes. 
 
Endringer i postloven – frist 6.april v/Jan 
Forslag til endringene rammer spesielt hardt i distriktene hvor posten også 
distribuerer aviser, medisin etc 
Siljan og Kragerø vil avgi uttalelse. 
 

 
 
Inger 

18/18 Eventuelt 
Miljøfyrtårn sertifisering - innmeldt av Tore 
Representanten i Bamble ønsker felles satsing på dette. Denne saken er 
diskutert tidligere. Konklusjonen er at hver enkelt kommune følger opp. Det er 
viktig at klima/miljønettverket  i Grenland fortsetter, men dette tiltaket prioriteres 
ikke i fellesskap. 
 
Henvendelse fra interesseorganisasjonen Bygg i Tre v/Inger 
Alle kommunene i Telemark har takket ja til å være med i dette nettverket. 
Leder av interesseforeningen har ønsket sentral forankring og har henvendt 
seg til rådmannnsutvalget i Telemark på dette.  
Konklusjon: Rådmannskollegiet ser at dette er en sak som kan forankres hos 
Næringssjefen i Fylket og i næringssjefsforumet. 
 
Grenland Friluftsråd 
Grenland Friluftsråd er etablert som en permanent ordning fra 2018. 
Bamble kommune har nå meldt seg inn i rådet. Kragerø ønsker det ikke. 
 
Grenlandsrådets møte 13.04 
Per Arne Olsen er ønsket til møtet. Ole Magnus følger opp 
 
Prosjektleder Hanne S.Solhaug inviteres for å si noe om status for arbeidet 
med Intercity til Porsgrunn. Per følger opp 

 
 
 
 
 
 
 
Inger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole M 
 
Per 

 


