
Møte i Rådmannskollegiet 
 
Til stede  
 
Rådmann i Bamble  Geir H. Bjelkemyr-Østvang 
Rådmann i Drangedal Jørn Christian Schjøth Knudsen 
Rådmann i Kragerø   Inger Lysa 
Rådmann i Porsgrunn  Per Wold 
Rådmann i Siljan   Jan Sæthre 
Rådmann i Skien  Ole Magnus Stensrud 
 
Andre:    Tore Marthinsen 
 
Tid     20.05: 08:30 – 15:00.  
          21.05: 09:00 – 12:00  
 
Møteleder    Per Wold 
Referent    Sondre Groven 
 

20. & 21. mai 

 

  

Rådmannskollegiet 

  

28/19 Referat fra møte 27.03.2019 

 

Ekspedert 28.03.19. 

 

Godkjent uten merknader. 

 

29/19 Ny kommunelov og §27 samarbeid. 

 

Rådmannskollegiet diskuterte dagens samarbeid opp mot ny kommunelov. 

Den nye kommuneloven medfører flere endringer for en rekke av 

samarbeidene. Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt 

oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres 

til annen selskapsform (IKS, AS eller SA) senest fire år etter at 

kommuneloven har trådt i kraft. Det er by/kommunestyrene i alle 

deltakerkommunene som selv må treffe vedtak om omdanning til ny 

selskapsform og vedta ny samarbeidsavtale.  

 

Konklusjon: Sondre lager et utkast til en felles saksfremstilling for alle 

Grenlandskommunene. Denne sendes videre til kommuneadvokaten for en 

juridisk vurdering.  

 

Vertskommunen har et særskilt ansvar for det aktuelle samarbeidet.   

 

30/19 

 

Oppfølging av satsingsområder 

 

Dokumentet med satsingsområder for Grenlandssamarbeidet ble diskutert. 

 

Konklusjon: Dokumentet trekkes frem på møtet i rådmannskollegiet den 

19.06. Rådmennene tenker gjennom hvilke områder som bør være med/ tas 

ut, og hvor dokumentet kan spisses ytterligere.    
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31/19 Dagsorden for ulike møtepunkter  

 

Ordførerkollegiets møte med stortingsbenken den 28.05.  

Rådmannskollegiet diskuterte agenda for møtet.  

 

Konklusjon: Institusjonalisering av møtepunkter, samt diskusjon rundt 

Grenlandssamarbeidets satsingsområder legge til sakslisten. Sondre 

utarbeider denne og sender til ordførerne for godkjenning.  

 

Ordførerkollegiets møte med Fylkesmannen den 07.06.  

Rådmannskollegiet diskuterte agenda for møtet.  

 

Konklusjon: Status for byggingen av det nye fylkesmannsembetet, 

institusjonalisering av møtepunkter, endringer i praksis fra tidligere embete og 

saksbehandlingstid legges til i sakslisten.  

 

Ordførerkollegiets møte med prosjektrådmann for Vestfold og Telemark 

fylkeskommune, Jan Sivert Jøsendal, m/ledergruppe den 20.06. 

Rådmannskollegiet diskuterte agenda for møtet.  

 

Konklusjon: Orientering om oppbyggingen av den nye fylkeskommunen, 

institusjonalisering av møtepunkter, Sams vegadministrasjon, samt status 

rundt nytt fylkeshus legges til sakslisten.  

 

Det er også ønskelig at rådmenn fra flere kommuner blir med på disse 

møtene. Dette er blant annet for å få en bredere forankring. Sondre sender 

invitasjon til møtet med Fylkesmannen og fylkeskommunen til samtlige 

rådmenn.  

 

32/19 Oppfølging av felles formannskapsmøte 

 

Kommunene skal ha felles formannskapsmøte den 10. og 11. januar.  

Agenda, lokasjon og ev. foredragsholdere ble diskutert. 

 

Konklusjon: Agendaen for møtet bør omhandle satsingsområdene til 

Grenlandssamarbeidet, samt noe folkevalgtopplæring. Møtet legges til 

Skjærgården. Sondre lager et forslag til tematikk for møtet. 

 

33/19 Møtepunkt med Sykehuset 

 

Rådmennene foreslo nytt tidspunkt for møtepunkt med sykehuset. Sondre tar 

kontakt med kontaktperson om aktuelt tidspunkt.  

 

34/19 Lederutviklingsdag for ledere i Grenlandskommunene 

 

Kompetansenettverket i Grenland arrangerer en lederutviklingsdag for ledere 
i Grenlandskommunene torsdag 5. september på Quality Hotell Skjærgården.  
Kompetansenettverket har kommet med en invitasjon til rådmennene.  
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Konklusjon: Rådmennene flytter sitt møte til Skjærgården og deltar på deler 
av lederutviklingsdagen.  
 

35/19 Innmeldte saker 

 

Gjennomgang av ny kommunelov for rådmennene. Geir H. Bjelkemyr- 

Østvang 

 

Den nye kommuneloven er omfattende, og det vil være fornuftig med en 

gjennomgang i rådmannskollegiet som omhandler sentrale områder. 

Rådmannskollegiet ønsker en gjennomgang med kommuneadvokatene, og 

ser på muligheten for å legge dette til samme dag som mulig nytt møtepunkt 

med sykehuset (11.09.). 

 

Konklusjon: Ole Magnus følger opp dette og tar kontakt med Sondre.  

 

Samarbeid mellom kommunene i Telemark og Vestfold. Inger Lysa 

 

Grenlandskommunene og Telemark må være bevisste på hvordan man kan 

synliggjøre seg i den nye regionen, noe Vestfoldskommunene er opptatt av. 

Eksempelvis bør det være representanter fra Grenlandskommunene på 

«Fredagsmøtene» til Fylkesmannen. Inger ba også de andre kommunene 

vurdere å delta på Ledergaloppen, ettersom dette har vist seg å være mer 

enn et opplæringsforum.  

 

Konklusjon: Rådmennene vurderer deltagelse på Ledergaloppen.  

 

Rådmannskollegiet diskuterte også om Grenlandskommunene bør samle 

krefter og formalisere utviklingsprosjekter innen IT. Kollegiet diskuterte 

muligheten for å ansette en person til å følge opp og drive utviklingsprosjekter 

knyttet til Grenlandssamarbeidet. 

 

Ole Magnus og Sondre lager et mandat for en utviklingsstilling. Dette 

mandatet legges frem for rådmannskollegiet den 19.06.  

 

GKI. Deltagelse fra kommunene i Øvre Telemark. Jan Sæthre. 

 

Det har kommet en henvendelse til GKI fra flere kommuner i Øvre Telemark. 

Henvendelsen er knyttet til deltagelse i GKI.  

 

Konklusjon: Det legges et styremøte i GKI den 19.06.  

 

 

36/19 Tilsynskontor – spredte utslipp 

 

Oppfølging av prosjektet ble diskutert. Christian Hagstrøm som skal føre 

prosjektet videre, er tilbake ila. juni.  
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Konklusjon: Rådmennene undersøker hvem som er riktig person for dette 

prosjektet i sin respektive kommune. Rådmennene gir tilbakemelding om 

kontaktpersoner til Sondre, som videreformidler til Christian Hagstrøm.  

  

37/19 Eventuelt 

 

Bevilgningskontor 

Muligheten for et felles bevilgningskontor ble diskutert. 

 

Konklusjon: Saken diskuteres ikke ytterligere på nåværende tidspunkt. Felles 

alkoholpolitikk settes på dagsorden for nye kommunestyrer.  

 

Arendalsuka 

Rådmannskollegiet diskuterte deltagelse på Arendalsuka. 

 

Konklusjon: Deltagelse på Arendalsuka legges til sakslisten for 

ordførerkollegiet den 07.06.  

 

Byvekstavtale 

Ole Magnus orienterte.  

 

Likemannsprosjektet 

Prosjektgruppen i Likemannsprosjektet har møte i juni. Sondre deltar på dette 

og rapporterer tilbake til rådmannskollegiet om status og fremdrift. 

 

Kommuneproposisjonen 

Fylkesmannen arrangerte en samling om kommuneproposisjonen den 16.05. 

Denne samlingen ble diskutert av rådmannskollegiet. 

 

Folkevalgtopplæring   

Rådmennene orientert om sine planer for opplæring av de nye 

kommunestyrene. 

 

E18. 

Per orienterte. 

 

Statlige arbeidsplasser og næringsutvikling i rådmannskollegiet  

Ordførerkollegiet har et fast punkt knyttet til statlige arbeidsplasser og 

næringsutvikling på sine møter. Det ble trukket frem at dette også bør være 

tema på rådmannsmøtene. Geir Lia og andre aktuelle hos ViG bør inviteres 

ved behov.  

 

Årsmelding 2018 og Handlingsplan 2019 

Sondre lager et saksfremlegg på disse. Rådmennene følger opp 

Handlingsplanen og Årsmeldingen til sine respektive kommunestyrer.  

 

 


