Møtereferat- Rådmannskollegiet 27.mars 2019
Til stede:
Rådmann i Bamble
Rådmann i Drangedal
Rådmann i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann i Siljan

Tore Marthinsen
Jørn Christian Schjøth Knudsen
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre

Forfall:

Jan Petter Johansen

Sted:
Tid:
Referent:

Skien rådhus, Rådhusstua
08:30 – 11:30
Sondre Groven

27.03.19
08:30 – 11:30.
16/19

Rådmannskollegiet
Referat fra møte 18.02.2019
Ekspedert 19.02.
Godkjent uten merknader

17/19

GKI
Anette Wessel Gerner orienterte.
Referat sendes i egen utsendelse fra GKI

18/19

Viljeserklæring om lokalisering av arbeidsplasser
Hanne Gro Haugland og Geir Lia orienterte om Viljeserklæringen.
Saken har tidligere vært oppe i Ordførerkollegiet den 31.10.18 (sak 27/18).
Erklæringen er noe endret etter dette møtet.
Det ble diskutert hvorvidt «Viljeserklæring» er det rette begrepet å benytte seg
av.
Viljeserklæringen legges til som sak i ordførerkollegiet den 03.04.19.
Ev. videre prosess for saken er Grenlandsrådet.

19/19

Konkretisering av satsningsområdene for Grenlandssamarbeidet
Ordførerkollegiet den 27.02.19 (sak 02/19) ga rådmennene i oppgave å
konkretisere satsningsområdene for Grenlandssamarbeidet ytterligere.
Fremlagt konkretisering ble godkjent og presenteres for ordførerkollegiet den
03.04.19.

20/19

Felles formannskapsmøte januar 2020
Ordførerkollegiet den 27.02.19 (sak 04/19) delegerte planleggingen av felles
formannskapsmøte til rådmannskollegiet.

Grenlandssamarbeidet
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27.03.19
08:30 – 11:30.

Rådmannskollegiet
Sondre presenterer aktuelle tidspunkt for felles formannskapsmøte i
ordførerkollegiet den 03.04.19. Videre undersøkes mulighetene for å
gjennomføre møtet på Skjærgården hotell, Langesund.

21/19

Årsmelding og Handlingsplan GS
Årsmelding 2018 – årsrapportering prosjekter
Handlingsplan for 2019
Sondre Groven presenterte.
Årsmeldingen følger tidligere benyttet mal. I den forbindelse la Sondre frem et
forslag til ny mal og rapportering på prosjekter. Hensikten er å gjøre
Årsmeldingene mer konkrete og lettleste.
Forslaget støttes, og Årsmelding og Handlingsplan godkjennes. Disse tas
videre til Grenlandsrådet den 26.04.19.

22/19

Public 360
Jan Sæthre orienterte og anbefalte følgende:
- Ingen oppgradering av Public 360 på nåværende tidspunkt
- Kommunene styrer strategisk mot en skyløsning
- Man ønsker å knytte innkjøpskompetanse på dette feltet til GKI ved å
ha som intensjon å opprette en ny stilling.
Anbefalingen støttes.

23/19

Visit Telemark
Utkast til saksfremlegg ble godkjent og sendes til aktuelle kommuner for
politisk behandling.

24/19

Tilskuddsmidler for regional utvikling 2019
Søknad fra Etablerertjenesten i Telemark. Søknaden har blitt diskutert i de
ulike regionene. Det har kommet ulike innspill fra aktuelle aktører. Endelig
søknad sendes fra Kongsbergregionen.
Saken ble tatt til orientering.

25/19

Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak forvaltningsrevisjon
Bypakke Grenland
Ole Magnus Stensrud følger opp forvaltningsrevisjonen.
Saken ble tatt til orientering

26/19

Underskrifter på reviderte samarbeidsavtaler
-

Delavtale om innleggelser og utskrivningsklare pasienter
Delavtale om samarbeid innen psykisk helse og rus/avhengighet
Delavtale om samarbeid knyttet til tjenester til barn og unge
Delavtale om jordmorstjenester

Avtalene ble signert.
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27.03.19
08:30 – 11:30.
27/19

Rådmannskollegiet

Eventuelt
Invitasjon til «Medbyggerne».
Inger Lysa orienterte.
Fylkesmannen har luftet interessen angående Medbyggerne for
Grenlandskommunene. Dette er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i
arbeidslivet og byggebransjen i Vestfold. Formålet er å få flere til å bli
medbyggere og handle hvitt.
Inger gir tilbakemelding om at det er interesse og kobler på Sondre ved behov.

Ledergaloppen
Reise- og oppholdsutgiftene for deltagerkommunene dekkes av
Grenlandssamarbeidet.

Samarbeidsavtale «orden i eget hus»
Ole Magnus Stensrud sender avtalen til aktuelle kommuner

Per Wold takket Tore Marthinsen for et godt samarbeid.
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