
Saksliste Rådmannskollegiet den 07.11.19. 

 

Til stede:  
Rådmann i Bamble   Geir H. Bjelkemyr-Østvang 
Rådmann i Porsgrunn  Per Wold 
Rådmann i Siljan   Jan Sæthre 
Rådmann i Skien   Ole Magnus Stensrud 
 
Andre: 

Anette W. Gerner  (08:30- 09:20) 
Maren Anne Røed (09:20- 09:50) 
Tom Kjær               (11:00- 11:20) 

 
Tid/sted:    Kl. 08:30- 11:45. Rådhusstua, Skien kommune.  
Møteleder:    Per Wold  
Referent:    Sondre Groven 
 
Forfall:  
Rådmann i Drangedal Jørn Christian Schjøth Knudsen 
Rådmann i Kragerø     Inger Lysa 

 

07.11.19 
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73/19 Referat fra møte den 03.10.2019 

Ekspedert den 04.10.2019. 

 

Referatet ble godkjent uten merknader.  

 

74/19 

08:30-09:20 

Styremøte GKI 

 

Se eget referat fra GKI.  

 

75/19 

09:20-09:50 

Portal for miljø og helse Grenland 

 

Maren Anne Rød fra ViG ga en statusoppdatering knyttet til Portalen og 

Kompetansesenteret for miljø og helse. Videre ble det orientert om 

behovet for finansiering av prosjektet i tiden fremover.  

Rådmennene er positive til prosjektet og støtter en videre drift av 

prosjektet.  
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Konklusjon: Saken sendes til Ordførerkollegiet (15.11.19) for videre 

diskusjon knyttet til finansiering og fremdrift. 

  

76/19 Signering av avtale 

Rådmennene undertegnet følgende delavtaler mellom STHF og 

kommunene i Telemark:  

- 4.3.4. Delavtale om den akuttmedisinske kjede 

- 4.3.6.Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, 

forskning og praksis 

- Intensjonsavtale mellom Sener for omsorgsforskning SØR – STHF og 

alle kommunane i Telemark 

Rådmennene ønsker at fremtidige avtale signeres av 

kommunalsjefene/helsesjefene.  

77/19 

 

Agenda for Grenlandsrådet den 22.11.19 

Følgende forslag til agenda for Grenlandsrådet ble presentert: 

- Representantskap ViG 
- Midtveisevaluering av Strategisk næringsplan for Grenland 
- Arkivlov – høringsuttalelse 
- Møtepunkter for neste år 
- Avtale for Grenlandssamarbeidet 
- Saksfremlegg – Vertskommune/Kommunalt oppgavefellesskap 
- Orientering om Vestfoldbanen 

 

Konklusjon: Dagsorden for Grenlandsrådet sendes til Ordførerkollegiet. 

 

78/19 Agenda for felles formannskapsmøte den 09.-10. januar 2020. 

Rådmennene diskuterte aktuelle temaer og gjester for det planlagte 

møtet.  

Konklusjon: Per og Sondre tar med seg forslagene videre til 

Ordførerkollegiet den 15.11.19. 

 

79/19 Vedtekter og samarbeidsavtale Grenlandssamarbeidet 

Forslag til oppdaterte vedtekter og samarbeidsavtale ble lagt frem for 

rådmennene. Endringene er gjort med bakgrunn i ny kommunelov. 

Ifølge vedtektene til Grenlandssamarbeidet skal både vedtekter og 
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samarbeidsavtale diskuteres i Grenlandsrådet etter konstituering av nytt 

råd.  

Konklusjon: Vedtekter og samarbeidsavtale for Grenlandsrådet ble 

godkjent og sendes videre til Ordførerkollegiet. Avtalen og vedtektene 

foreslås som punkt på dagsorden for det kommende Grenlandsrådet.  

 

80/19 Næringsutvikling og statlige arbeidsplasser i kommunene 

Utviklingen til vegvesenet ble diskutert. Skien vil ta kontakt med den 

nye vegdirektøren, Ingrid Dahl Hovland.  

Videre diskuterte kollegiet statliggjøringen av de kommunale 

skattekontorene. 

81/20 Rådmannstittel 

Kollegiet diskuterer en ev. endring av tittel til kommunedirektør. 

Konklusjon: En endring av tittel vil ikke skje på nåværende tidspunkt. 

Ordførerkollegiet orienteres.  

82/19 

11:00-11:30 

Orientering om sivilforsvaret 

Tom Kjær, distriktssjef i Telemark sivilforsvar, orienterte om status til 

sivilforsvaret i Telemark. Videre ble det orientert om lagerkapasitet og 

prosess rundt lager i Porsgrunn.  

 

83/19 Eventuelt 

 

 

 


