Møte referat - Rådmannskollegiet 22.januar 2017

Til stede

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

Tore Martinsen
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre
Ole Magnus Stensrud

For fa ll

ViG til sak 02/18
Rådmann i Drangedal

Hanne Gro Haugland
Jørn Christian Schjøth Knudsen

Sted
Tid
Møteleder
Referent

Klosterøya, møterom 2.etg GS/ViG
14.45-18.00
Per Wold
Turid Nøstdal

Pkt.
01/18

Sak
Referat fra møte 19.12.17
Referatet godkjent uten merknader

02/18

«Nye ViG »
Mandat for ViG ble diskutert/gjennomgått. Revidert forslag sendes ut
til kollegiet før behandling i ordførerkollegiet/Grenlandsrådet.

Ansvar:

Turid

Per

Videre oppfølging i saken ble diskutert, og Per følger opp
saksbehandlingen.
Nye vedtekter for Grenlandssamarbeidet legges fram politisk
samtidig med nytt mandat for ViG. Ansvaret for å revidere disse
legges til Skien
03/18

Søknad om redningsdykkerbil

Røde Kors

Siljan, Porsgrunn og Skien har fått henvendelse om å støtte dette.
Hver enkelt kommune vurderer størrelse på støtte til denne
investeringen. Rådmennene stiller seg positiv til søknaden.
04/18

Gaveprofessorat Høyskolen i Sørøst -Norge Porsgrunn
Regionen ønsker å få til 3 professorat som finansieres ved fond.
Ole Magnus oversender sak ang. dette til de andre kommunene.

05/18

Høringer fra nabokommuner – planprogram deponi
Høringsfrist kan søkes utsatt til 15.februar
Porsgrunns forslag til sak/uttalelse er oversendt til kommunene for
ev. behandling.

06/18

VisitTelemark
Inger orienterte om Kragerøs vurderinger knyttet til avtalen.
Status på hvor langt det videre arbeidet har kommet et vil bli tatt opp
strategikonferansen i Bø.
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Pkt.
07/18

Sak

Ansvar:

Samlokalisering av voksenopplæringen i Grenland
Nåværende ungdomsskole på Grasmyr vil bli ledig ved bygging av
ny ungdomsskole. Politikere i Bamble tenker at denne kan brukes til
å samlokalisere voksenopplæring i Grenland. Henvendelse vil
komme til kommunene.

Tore

Ikke samlokalisering, men samordning har vært diskutert tidligere,
men denne saken er for tiden ikke aktuell å ta opp igjen.
08/18

Møteplan 2018
møtene i rådmannskollegiet er avtalt til
- 01.mars 15.00 - 18.00
- 03.april 08.30 – 12.00
- 04.mai 11.00 – 14.00
- 14.juni 10.30 – 14.00
Møtene avholdes på Klosterøya.
Per avklarer tidspunkt for møter i Ordførerkollegiet m/leder Robin
Kåss, og avklarer om det skal avholdes Grenlandsråd 9. februar som
tidligere planlagt. Møter i orførerkollegiet er heller ikke fastsatt for
2018.

09/18

Per

Eventuelt
Ole M: I kjølvannet av nedlegging ved Borgestadklinikken – tilbud til
avrusning blir redusert i vår region. Fagansvarlige i Porsgrunn og
Skien utfordres til å si noe om faglige forhold (kapasitet, tilbud).
Per: Samhandlingskoordinator – fagsjefene i kommunene har
foreslått en stilling på 30 % til dette. Rådmennen støtter dette.
Jan: Skisenteret i Siljan- saken skal opp i Formannskapet i morgen.
Saksutredning oversendes nabokommunene hvis saken skal videre.
Jan: Arbeidsgruppe Sosial dumping – anbefalingene bør
innarbeides/komme på plass. Saken skal behandles på nytt i Skien.
Saksfremlegg oversendes de andre kommunene
Inger: KS-rådmannsutvalgs neste møte
Kun orienteringssaker satt opp på lista. Mere konkret informasjon til
kollegiet kan komme på neste møte.
Konferanse i mars – diverse møter i Oslo. Husk å gi tilbakemelding
på ønsker for mandag kveld
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