
 

 

Referat Rådmannskollegiet 15.01.2020. 

Til stede:  
Rådmann i Bamble    Geir H. Bjelkemyr-Østvang  
Rådmann i Porsgrunn    Per Wold  
Rådmann i Siljan    Jan Sæthre  
Assisterende rådmann i Skien   Jan Petter T. Johansen 
 
Tid/sted:     Kl. 08:30- 11:30. Rådhusstua, Skien kommune. 
Møteleder:    Per Wold 
Referent:    Sondre Groven 
 
Forfall:  
Rådmann i Drangedal   Jørn Christian Schjøth Knudsen 
Kommunedirektør i Kragerø   Inger Lysa 
 

 

Saksnr. Rådmannskollegiet 
 

1/20 Referat fra møtet den 19.12.19 
 
Ekspedert den 02.01.2020 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

2/20 Sak og arkivsystem 
 
Oppfølging av sak 89/19. 
 
Jan Sæthre orienterte om møte med Tieto. 
Slik det er nå har ikke Tieto bekreftet/anerkjent at det har vært noen kontraktsbrudd. 
Kommunene skal sende liste over hvilke kontraktsbrudd som har forekommet siden 
oppgraderingen i 2015. Det er et nytt forhandlingsmøte den 05.02.2020. 
 
Rådmennene diskuterte videre fordeler og ulemper ved å gå rett i en sky, kontra det å 
konkurranseutsette og ha en funksjonsbeskrivelse.  
 
Ny oppdatering legges til rådmannsmøtet i mars, ettersom møtet i februar er før 
forhandlingene med Tieto.  
 

3/20 Digitale Grenland 
 
Oppfølging av sak 85/19. 
 
Konklusjon angående prosjektet ble utsatt i påvente av diskusjonen om DigiTV. 
Det er besluttet at DigiTV kjøres som et forprosjekt i 2020 for hele Vestfold og 
Telemark regionen. 
 



 

Konklusjon: Digitale Grenland vil ikke gjennomføres som et prosjekt, men ønskes 
videreført som et nettverk. Nettverkets mandat videreføres fra prosjektet, med et 
hovedfokus på arbeidet med fellestjenestene og felleskomponentene. 
 
Per Wold tar kontakt med leder av prosjektgruppen, Kari Teigen.  
 

4/19 Kompetansedag 
 
Kompetansenettverket etterspør tilbakemeldinger fra Rådmannskollegiet knyttet til 
aktuelle temaer for Kompetansedagen. 
 
Rådmannskollegiet poengterer viktigheten av gode temaer for slike møter, og at disse 
ikke må bli for smale. Temaene må være noe mer abstrakte og fremtidsrettet, som 
f.eks. digitalisering, klima, gevinstrealisering, ol.  
 
Konklusjon: Rådmannskollegiet utfordrer kompetansenettverket til å presentere sine 
tanker rundt Kompetansedagen. Dette gjelder både målsettingen til en slik dag, 
temaer, innretting, med mer.  
 
Sondre Groven formidler videre til leder av Kompetansenettverket, Øystein Polland.  
 

5/19 Strategisk Næringsplan (SNP) for Grenland 
 
Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020 er inne i sitt siste år. Denne planen er 
utarbeidet på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet. En ev. ny bestilling må komme fra 
Grenlandssamarbeidet.  
 
Konklusjon: Ny SNP legges til sakslisten for Ordførerkollegiet den 22.01.2020. 
Rådmennene anbefaler at prosessen rundt utarbeidelsen av ny plan spisses, og ikke er 
like bred i omfang, sammenlignet med tidligere prosess.  
 

6/19 Agenda Ordførerkollegiet og Grenlandsrådet.  
 
Ordførerkollegiet 22.01.2020 
 
Ordførerkollegiet møtes den 22.01.2020. Rådmennene diskuterte agenda for dette 
møtet.  
 
Følgende saksliste legges frem for ordførerne:  

- Godkjenning av referat 
- Eierskap av interkommunale samarbeid og aksjeselskaper 
- Strategisk næringsplan for Grenland 
- Oppfølging av formannskapsmøte 
- Renovasjonsgebyr 
- Agenda Grenlandsrådet 
- Næringsutvikling i kommunene 
- Eventuelt 

 
 
 
 



 

Grenlandsrådet 07.02.2020 
 
Grenlandsrådet har sitt første møte i 2020 den 7. februar. Det er også ønskelig at 
Telemarksbenken deltar på dette møtet. Rådmannskollegiet diskuterer aktuelle 
temaer for møtet. 
 
Følgende temaer legges frem for ordførerne: 

- Godkjenning av referat 
- Innspill og fremdrift til NTP 

o Vestfoldsbanen og Grenlandsbanen 
- DigiTV 
- Involvering av «utvidet» Stortingsbenk.  
- Eventuelt 

 

7/19 Innmeldte saker 
 
Næringsutvikling 
Geir H. Bjelkemyr-Østvang orienterte. 
 

8/19 Eventuelt 
 
 

 


