
 

 

Møte i Rådmannskollegiet 03.10.19 

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

Øyvind Solbakken og Kjetil Østlie (11:00- 11:45). 
 
Tid/sted:   Kl. 08:30- 11:45. Rådhusstua, Skien kommune.  
Møteleder:   Per Wold  
Referent:   Sondre Groven 
 
Forfall:  
Rådmann i Drangedal Jørn Christian Schjøth Knudsen 
 

 

Saksnr. Rådmannskollegiet 
 

63/19 Referat fra møtet 05.09.19. 
 
Ekspedert 07.09.19. 
 
Referatet ble godkjent uten merknader.  
 

64/19 Public 360, skyløsning 
 
Jan orienterte om det siste møtet i systemeiergruppen, forhandlinger med Tieto og 
videre fremdrift av prosjektet. 
 
Rådmannskollegiet ønsker å holdes orientert om videre fremdrift.   
 

65/19 Høringssvar for ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver 
 
Sondre orienterte. Rådmannen i Drangedal har ønsket å sende et høringssvar på 
vegne av Grenlandskommunene. Forslag til høringssvar ble diskutert. 
Rådmannskollegiet ønsker at dette skrives om til en uttalelse og holder seg til 
rammeoverføringene til kommunene. 
 
Sondre formidler dette til aktuelle som utformer uttalelsen.  
 
Saken legges til Ordførerkollegiet den 15. november.  
 
 
 



 

66/19 Vertskommune/kommunalt oppgavefellesskap 
 
Jfr. orienteringen til kommuneadvokatene for Rådmannskollegiet den 11.09.19., ble 
det trukket frem at flere av dagens samarbeid ikke kan videreføres som et 
kommunalt oppgavefellesskap. Dette skyldes at kommunale oppgavefellesskap ikke 
kan treffe enkeltvedtak. Eksempelvis gjelder dette Kemneren i Grenland, AIG og 
Miljørettet helsevern. 
 
Rådmannskollegiet diskuterte videre organisering av aktuelle samarbeid.  
 
Konklusjon: Vertskommunens rådmann sørger for at nødvendige tiltak blir gjort. 
Sondre gjør endringer i tidligere saksfremlegg. Dette kontrolleres med 
kommuneadvokatene.  
 
Saken legges til Grenlandsrådet den 22. november.  
 

67/19 Likemannsprosjektet 
 
Sondre orienterte om fremlegg på sist møte i Samhandlingsutvalget i Grenland 
(kommunalsjefer og klinikksjefer).  Samhandlingsutvalget har et ønske om å 
videreføre dagens løsning.  
 
Samhandlingsutvalget besluttet at rådet om videre drift skulle gis til 
Rådmannskollegiet.  
 
Rådmannskollegiet tar rådet til etterretning.  
 

68/19 Vekst i Grenland 
 
Som følge av Fylkestingsvalget og dets påfølgende resultat, går Terje Riis-Johansen 
av som styreleder fra 30.10.19. Nestleder Thor Oscar Bolstad er kjent med dette og 
vil fungere som leder inntil ny permanent leder er på plass.  
 
Rådmannskollegiet diskuterte videre fremdrift.  
 
Per koordinerer dette arbeidet videre. Kollegiet videreformidler ev. innspill til Per.  
 
Saken legges til Ordførerkollegiet den 15. november. 
 

69/19 Landsomfattende tilsyn 
 
For tiden pågår det et landsomfattende tilsyn med kommunene om miljørettet 
helsevern i barnehage og skole. Kragerø er den eneste Grenlandskommunen som 
har hatt et slikt tilsyn. 
 
Inger orienterte om tilsynet og om funnene som ble gjort. Inger videresender 
rapporten til kollegiet når den foreligger.  
 
Det er opp til den enkelte kommune å følge dette opp, samtidig som Miljørettet 
helsevern kan/bør kobles på.  
 



 

70/19 Næringsutvikling og statlige arbeidsplasser i kommunene 
 
Forbrukertilsynet skal til Grenland, og har vært på besøk i Skien og Porsgrunn. Totalt 
vil det kunne være snakk om over 100 arbeidsplasser. 
 
Ole Magnus orienterte om utviklingen på Nylende.  
 

71/19 
Fra: 11:00 

Visit Telemark 
 
Øyvind Solbakken og Kjetil Østlie orienterte om status for arbeidet med reiseliv hos 
Visit Telemark. Basisavtalen og tilleggstjenestene til enkelte av kommunene ble 
presentert, i tillegg til de ulike tilbudene/aktivitetene selskapet leverer. Fremtiden til 
Visit Telemark i det nye fylket ble også diskutert.   
 
Presentasjonen til Visit Telemark legges ved referatet. 
  

72/19 Eventuelt 
 
DigiVT 
 
Inger orienterte om det siste møtet. For å få til et godt prosjektmandat ble man 
enige om å undersøke hva kommunene trenger/ønsker. Man ønsker å hente inn 
ekstern hjelp til å samle disse opplysningene. Det neste møtet i forprosjektet er den 
15. november. Man ønsker å ha fått nødvendige tilbakemeldinger fra kommunene 
innen dette møtet.  
 
Rådmannsutvalget for Vestfold og Telemark. 
 
Kollegiet diskuterte videre representasjon. Dersom man beholder 
regiontankegangen fra Telemark, må rådmannskollegiet for Grenland bli enig om 
hvem som skal representere regionen fremover.  
 

 


