
               

 REFERAT 
 

Referat framøte i rådmannskollegiet i Grenland 17.09.  
 

Sted: Hotellet, Tallinn 

Møteleder: Per Wold 

Referent Tore Marthinsen 

Til stede: Inger Lysa, Per Wold, Jan Sæthre, Jørn Christian Schøth Knudsen, Tore Marthinsen 
 

Forfall: Ole Magnus Stensrud 

Kopi til: www.grenlandssamarbeidet.no 
 
 

Sak Referat fra rådmannsmøtet 21.08.18 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 



Sak 40/18  Orienteringssaker 
 
1. Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger 
Det ble orientert om fra utvalgsmøtet vedr kriterier for bosetting av flyktninger. 
Tildelingsbrev forventes til kommunene i november. 
 
Forslag til kriterier for anmodning 2019 vedtatt av Nasjonalt utvalg for bosetting 29.8.2018 
  

 Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting 

 Resultater i integreringsarbeidet over tid samt muligheten for å få arbeid i regionen 

vektlegges om lag like mye som innbyggertall. 

  

 Beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, stabilitet i 

tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. 

  

 Ingen kommuner anmodes om færre enn 10 personer. 

  

 De 15 største kommunene får en særskilt vurdering i forbindelse med anmodning og 

blir anmodet om å bosette færre enn hva folketallet tilsier. Dette gjøres for å ta 
hensyn til kommuner som får urimelig stort utslag av en ren kvantitativ tilnærming. 

  

 I dialog med KS drøftes reduksjon i antall flyktninger det anmodes om for kommuner 

med både store levekårsutfordringer og en høy innvandrerandel. 

 
Vedtak: 
Orienteringen ble tatt til informasjon 
 
2.Nettverket Smarte Byer. Noe for oss? 
Det ble orientert om henvendelse til kommunene. 
 
Vedtak: 
Nettverket inviteres til rådmannskollegiet for å gi mer informasjon. 
Øvrige aktuelle personer i kommunene inviteres til å delta. 
 
3. Dialogmøte helseregion Sør-Øst 25.10. Innspill? 
Dette er et dialogmøte Ole Magnus hvor Ole Magnus har deltatt. Hvorfor var ukjent. 
Det er fremmet ønske om at leder av rådmannsutvalget deltar i framtiden. 
 
Vedtak: 
Leder av rådmannsutvalget, pt Inger Lysa, deltar. 
Mandat avklares og tilbakemeldes rådmannskollegiet. 

 
Sak   41/18  Alarmsentral Skien. Status og konklusjon i kommunene? 
Vil det for kommunene fortsatt være ønskelig å kjøpe alarmtjenester fra tidligere 110 i 
Skien eller legge dette ut på anbud. Porsgrunn, Kragerø og Bamble vil legge dette fram 
politisk. 
 
Vedtak: 
Orienteringen og diskusjonen tas til orientering. 
 



Sak   42/18 VIG vs kommunenes eget apparat. Uklare roller ? (jfr Grenlandsrådet 
07.09) 
Vig’s mandat og rolle ift kommunene framstår fortsatt å være fragmentert og uavklart.  
 
Vedtak: 
Per kontakter styreleder for videre strukturering og samhandling med kommunene. 
 
Sak  43/18    Skjenkekontroll. Samarbeid om ny leverandør?  
Porsgrunn har vedtatt å gjennomføre skjenke- og tobakkskontroll i egenregi gjennom 
KEOPS. 
 
Vedtak: 
Bamble og Kragerø tar kontakt for å vurdere felles anbudsrunde. 
 
Sak 44/18 
a) Referat Grenlandsrådet 7. september 
Innspill om fastlegesituasjonen knyttet til ny ambulanseplan er ikke omhandlet i 
referatet. 
 
Vedtak: 
Bamble utarbeider utkast til felles høringsuttalelse 
 
b) Grenlandsrådet 
Neste møte 10. og 11. januar. 
Hovedtema – Revitalisering av Grenlandssamarbeidet. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 
Sak 45/18 Neste møte 
Fredag 19. oktober kl 08.30 – Klosterøya. 
 
Møtene 26.9 og 25.10 utgår. 
 
 


