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Møte referat - Rådmannskollegiet 20.juni 201 8

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

Tore Marthinsen
I nger Lysa
Per Wold
Jan Sæt h re
Ole Magnus Stensrud

Forfall Rådmann i Drangedal Jørn Christian Schjøth Knudsen
Andre:
Sted /tid Skjærgården hotell og badepark , 08.30 – 11.00
Møteleder Per Wold
Referent Turid Nøstdal

Pkt. Sak Ansvar:
30 /18 Referat fra møte 03.05 . 2018

Referatet godkjent.
Turid

31/ 18 Oppfølging fra ordførermøtet 22.mai
Grenlandsrådets møte 07.09 . 201 8 .

Hovedfokus for møtet er regionreformen og info fra Sykehuset Telemark
Møtet skal avholdes på Grorud (17 km fra veien) hos Michael Stang
Treschow.

32/18 Henvendelse fra styret i AiG ang økt bemanning
Rådmannskollegiet diskuterte henve ndelsen som er sendt
deltakerkommunene. I nitiativ til effektivisering er positivt – m en kollegiet ber
det faglige rådet i AiG se på andre måter å effektivisere driften på.
Rådmannskollegiet ønsker ikke å gå inn på økt bemanning nå.

33/18 Ansettelse av regionssekretær – utlysing og deltakelse i
ansettelsesprosessen
Utlysningstekst er klar, stillingen utlyses i august. Ole Magnus og leder av
Grenlandsrådet Tor P eder Lohne + 1 tillitsvalgt skal foreta utvelgelsen

NB! Ta opp på ordførermøtet om leder skal få fullmakt til å foreta ansettelsen,
jfr Grenlandssamarbeidets vedtekter.

34/18 Eventuelt

Møteplan høst 2018:
21.08 08.30 - 11.30 (avtalt tidligere)
26.09 . 12.00 - 14.30
25.10 08.30 - 11.30
05.12 08.30 - 11.30

Bamble:
Tildeling av skjønnsmidler til retaksering – tilbakemelding gitt til
Fylkesmannen

Endringer i refusjon til ressurskrevende brukere kan komme opp som
prinsippsak.
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Pkt. Sak Ansvar: 
Bamble ønsker at kommunene tar opp med KS kostnader til medlemskap, og 
at det ikke er automatikk i økningen slik som nå. 
 
Tilbakeføring fra ViG til kommunene 
Skien: Sak til bystyret denne uka. Stilling som næringssjef skal lyses ut.  
100 % stilling overføres 
Kragerø 50% overføres 
Bamble ser på behovet/er i tenkeboksen 
Drangedal og Siljan: Kjøper tjenesten av ViG 
 
Markedsføring VisitTelemark 
Ingen avklaring av hvordan midler skal brukes i Grenland 
Markedsrådet må komme med innspill. 
 
GKI 
Kutt i budsjett på 1 %. Faktura må påregnes å blii sendt i henhold til avtale.  
 
Utrede felles Bedrifthelsetjeneste  – henvendelse fra Skien 
Ikke aktuelt å gå videre med dette nå. 

 
 

09.30-
10.30 

Styringsgruppemøte Felles barnehagemyndighet 
Prosjektrapport med vedlegg var sendt ut på forhånd. 
 
Prosjektleder Kjetil Stein og prosjektmedarbeider Lars Johan Plesner 
presenterte arbeidet som er gjort. Prosjektgruppa ønsket å få avklart veien 
videre på bakgrunn av status i forprosjektet og utfordringer knyttet til statlige 
planer.  
 
Styringsgruppa roste det grundige arbeidet som er gjort i forprosjektet, og den 
gode presentasjonen for gruppa. 
 
Styringsgruppa ønsker at det jobbes videre med prosjektet med utgangspunkt 
i flertallets anbefalinger. Det er viktig at Bamble avklarer om de ønsker å 
slutte seg til dette, eller om veien videre bare vil gjelde for 3 kommuner. 
 
Det orienteres om status i ordførermøtet i august dersom vi ikke hører noe 
innen 15.august. 
 

 

 


