
 

Referat Rådmannskollegiet 

03.09.2020 

 

Til stede:  
Kommunedirektør i Bamble    Geir H. Bjelkemyr- Østvang  
Kommunedirektør i Drangedal   Hans Bakke  
Kommunedirektør i Kragerø    Inger Lysa 
Rådmann i Porsgrunn     Per Wold  
Rådmann i Siljan     Jan Sæthre  
Kommunedirektør i Skien    Karin Finnerud 
 
Tid/Sted:      08:30 – 12:00, Skien rådhus 
Møteleder:      Per Wold  
Referent:      Sondre Groven 
 

 

Saksnr. Rådmannskollegiet 
 

71/20 Godkjenning av referat 
 
Referat fra møtet 06.08.2020. Ekspedert den 07.08.2020 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.  
 

72/20 Utvikling av Kompetansebyen Grenland, Birkelandsprosjektet 
 
Per Wold orienterte om mulig finansiering av en adm. ressurs for koordinering og 
videre utvikling av Kompetansebyen Grenland, Birkelandsprosjektet. 
 
Konklusjon: Sondre lager et saksfremlegg. Saken legges til Ordførerkollegiet og 
det tas sikte på behandling av Grenlandsrådet i november.  
 

73/20 Møte med fylkesmannen 
 
I 2019 ble fylkesmannen og Rådmannskollegiet enige om å etablere et årlig møte. 
Rådmannskollegiet diskuterte nytt møtepunkt og tematikk for møtet.  
 
Konklusjon: Sondre tar kontakt med fylkesmannen for et nytt møtepunkt. 
Utgangspunktet for møtet er forventningsbrevet som er utsendt fra 
fylkesmannen.  
 

74/20 Handlingsplan/strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 
 



 

Ifølge «Avtale for Grenlandssamarbeidet», skal det utarbeides en fireårig 
strategisk plan for samarbeidet. Sondre orienterte om rulleringen av dagens 
program, og tanker om videre prosess.  
 
Konklusjon: Vedtakene i «Notat for rullering» ble godkjent.  

1) Ny strategisk plan for Grenlandssamarbeidet legges frem for 
Grenlandsrådet i november 2020.  

2) Planen omhandler de store trekkene knyttet til Grenlandssamarbeidets 
arbeid, deriblant satsingsområdene, prosjektene og møtearenaene.  

 

75/20 Møte med Nome og Midt-Telemark IPR 
 
Nome & Midt-Telemark IPR ønsker å møte Grenlandssamarbeidet i løpet av året. 
Hensikten med møtet er å utveksle informasjon om rådene og hvilke 
fokusområder rådene har.  
 
Konklusjon: Grenlandssamarbeidet stiller seg positive til henvendelsen og saken 
legges til neste møte i Ordførerkollegiet.  
 

76/20 Helsefellesskap 
 
Rådmannskollegiet diskuterte prosessen tilknyttet Helsefellesskap, videre 
fremdrift og dialog med STHF.  
 
Rådmannskollegiet stiller seg bak kommunalsjefenes ønske om en modell med 
Grenland og Nome. Videre er kollegiet positive til at det er en viss 
gjennomgående representasjon på de ulike nivåene. Skien, som vertskommune, 
bør følgelig være representert på de sentrale arenaene.  
 
Når det gjelder hvilke og hvem som representerer på de ulike nivåene, så bør 
dette foregå under nøye vurdering. Det er essensielt at alle kommuner når frem 
med sine meninger.  
 
Modellen som benyttes bør evalueres. En evaluering foreslås etter ett eller to 
driftsår. Kollegiet poengterte også at møtene med sykehusdirektøren i regi av 
Grenlandssamarbeidet, ønskes videreført.   
 

77/20 Koronasituasjonen 
 
Kommunedirektørene orienterte om situasjonen i sin kommune.  
 
Det er en bekymring i flere av kommunene knyttet til personell. Dette skyldes 
blant annet sykdomsfravær, eksempelvis ved en forkjølelse. Flere arbeidsplasser 
får i den forbindelse utfordringer knyttet til manko på personell.  
 
Smittesituasjonen er for tiden under kontroll i kommunene. Antallet smittede 
etter sommeren er relativt lavt i Grenlandsregionen. Testkapasiteten i 
kommunene er jevnt over god.  
 



 

Rådmennene diskuterte kompensasjonsordninger i forbindelse med 
koronasituasjonen. Geir deler ev. retningslinjer fra Bamble.  
 

78/20 
(08:30-09:00) 

eByggesak 
 
Prosjektleder, Vegard Fjeld, orienterte om fremdriften til prosjektet. eByggesak 
har hentet inn tilbud fra leverandører. Reviderte tilbud leveres ila. oktober.  
 
Kommuner med opsjon må gi tilbakemelding til prosjektleder innen 01.10.2020. 
 

79/20 Innmeldte saker 
 
Utplassering av studenter i barnehager/skoler  
Kommunedirektørene diskuterte studenter i arbeidslivet, med tanke på 
koronasituasjonen. Grenlandskommunene ønsker at studentene skal kunne 
gjennomføre praksisperiodene.  
 

80/20 Eventuelt 
 
Leirskole 
 
Kommunedirektørene diskuterte henvendelsen fra KS. For noen av 
Grenlandskommunene er det usikkerhet tilknyttet denne problemstillingen. 
Leirskolene i Kragerø og Porsgrunn går som planlagt, men med smitteverntiltak.  
 
Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 
 
Inger Lysa orienterte om formannskapets behandling.  
 
Høring på oppløsning av boligstiftelser 
 
Per Wold følger opp. Porsgrunn deler sitt notat med de andre kommunene.   
 
Saksfremlegg 
 
Saksfremleggene om interkommunale samarbeid, vedtekter og samarbeidsavtale 
for Grenlandssamarbeidet, skal behandles. Kommunene som ikke har behandlet 
sakene legger disse til politisk behandling. Ev. behov for koordinering kan løses 
med Sondre. 
 

 

 

  

 


