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Møte referat - Rådmannskollegiet 03. mai 201 8

Til stede Rådmann i Bamble
Rådmann i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann iSiljan
Rådmann i Skien:
Rådmann i Drangedal

Tore Marthinsen
I nger Lysa
Per Wold
Jan Sæt h re
Ole Magnus Stensrud
Jørn Christian Schjøth Knud sen

Andre: Ass.rådmann Skien Jan Petter Johansen til sak 27 og 28
Sted /tid Vig’s lokaler, Klosterøya, 11.00 – 13.15
Møteleder Per Wold
Referent Turid Nøstdal

-
Pkt. Sak Ansvar:

24 /18 Referat fra møte 03.04. 2018
Referatet godkjent uten merknader.

Turid

25 / 18 Grenlandsrådets møte 08.06. 201 8 .

Rådmennene fore s lår følgende:
Sted flyttes til Porsgrunn i forbindelse med åpning av Universitetet i Sør -
øst Norge som skal åpnes i Stokke. Ordførere m.v er invitert til dette

Grenlandsrådets møte a vholdes fra 08.30 - 11.00.
Forslag til saksliste
1. Go d kjenning av Protokoll
2. Aktuelle regionale saker/ o rienteringer
- regionreformen – Per Arne Olsen. Ole Magnus sjekker opp
- presentasjon av regionale og interkommunale idrettsanlegg, idrettshall

Kjølnes

3. Eventuelt

Henvendelser om Informasjon til Grenlandsrådet som foreslås utsatt:
- Arenaklynge – Irene Siljan Westby
- InterCity Hanne – tas ikke nå

26 /18 Ansettelse av daglig leder/regionssekretær – utlysing og deltakelse i
ansettelsesprosessen
Skien fortsetter prosessen med å lyse ut stillingen. Lokalisering av
arbeidssted må være hos vertskommunen. Forslag til utlysningstekst og
prosess må forankres i Rådmannskollegiet.

27 /18 Skien kommunes henv endelse til Kirkelig Fellesråd vedr
gravferdsforvaltningen
Ønske om at hver enkelt kommune får en samlet oversikt for så å fakturere
den enkelte innbygger selv.
Jan Petter har møte med kirkevergene om forandringer som ønskes. Det
er ønskelig med lik praksis i alle kommunene.

28/18 Greve Biogass
Innmeldt av Inger . .
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Pkt. Sak Ansvar: 
 
Forventes det at alle kommunene skal behandle sak om dette? RiG følger 
opp i forhold til sine eierkommuner. Kragerø vurderer kost/nytte ved før 
man går videre med eierskap.  
 

27/18 Eventuelt 
 
Per orienterte om storbrannen i Porsgrunn 03.05. Brannsamarbeidet 
fungerte utmerket! Erfaringsutveksling i forhold til å sette 
krisestab/kriseledelse.  
 
Status nettsidene til Grenlandssamarbeidet 
Det gjenstår en del arbeid. Plan er å få lansert de nye sidene 15.mai.  
 
Møteplanen 
Møtet 14.juni flyttes til 20.juni 08.30-11.30 Skjærgården hotell og badepark 
 
Turid lager forslag til møteplan for høst –RM -møtene bør vær e 1 uke før 
ordførermøtene 
 
BPA-kontraktene 
Konkurransen er gjennomført og liste over selskap offentliggjøres. 
Diskusjon knyttet til at ett av selskapene som har sluppet gjennom. 
Rådmennene orienterer Henvendelse fra GKI hvorvidt politikerne skal 
orienters særskilt om valgene som er foretatt.  
 
Tilbakemelding på KS-samling til høsten – sett av 3 dager, dvs 17.-
19.september. Sted utenlands vurderes  

 

 


