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Møtereferat- Rådmannskollegiet 18.februar 2019 
 

  
Til stede  
 
Rådmann i Drangedal Jørn Christian Schjøth Knudsen 
Rådmann i Kragerø   Inger Lysa 
Rådmann i Porsgrunn  Per Wold 
Rådmann i Siljan   Jan Sæthre 
Rådmann i Skien  Ole Magnus Stensrud 
 
Forfall:    Tore Martinsen 
 
Sted     Skien rådhus, møterom Skotfoss 
Tid     10:00 – 13:00  
Møteleder    Per Wold 
Referent    Sondre Groven 
 

18.02.19 
10:00-13:00. 

  
Rådmannskollegiet 

  
8/19 Referat fra møte 17.01.2019 

 
Godkjent   

9/19 Møteplan 2019 – tidspunkt 
Følgende møtepunkter ble bestemt: 
20.05. Kl. 08:30 – 11:30  
18.06. Kl. 08:30 – 11:30 
06.08. Kl. 08:30 – 11:30 
05.09. Kl. 08:30 – 11:30 
03.10. Kl. 08:30 – 11:30 
07.11. Kl. 08:30 – 11:30 
19.12. Kl. 16:00 
 
Møtested er rådhuset i Skien, med mindre annet blir spesifisert.  
 

10/19 Mandat til miljørettet helsevern 
 
Oppfølging fra forrige møte (17.01.19). 
 
Per Wold tar initiativ til et møte med Maren Anne Røed og Martin Veel 
Svendsen. Møtet skal bidra til en sterkere forankring i kommunene og 
hvordan kommunene kan hjelpe til med deres målsettinger opp mot 
statsbudsjettet.  
 

11/19 Ekstramøte i Ordførerkollegiet (27.02) 
 
Som en oppfølging av Vitaliseringsseminaret i Kragerø, mener 
rådmannskollegiet at det vil være sentralt å trekke frem saker det er enighet 
om. Disse er blant annet knyttet opp mo de fire satsningsområdene: 
 

 Universitetet 
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18.02.19 
10:00-13:00. 

  
Rådmannskollegiet 

  
 Sykehuset 
 Samfunns- og næringsutvikling 
 Infrastruktur 

 
Når det gjelder det felles formannskapsmøtet på tvers av kommunene, vil det 
være fornuftig å ta dette tidlig på nyåret. Dette skyldes kommunevalget og 
konstituering av nye kommunestyrer. Temaer for et slikt møte bør være rettet 
mot de fire satsningsområdene ovenfor.  
 
Andre temaer som bør diskuteres i ordførerkollegiet: 

o Statlige arbeidsplasser. Dersom dialogen fra samlingen i 
Kragerø skal følges opp, bør ordførerne informere hverandre 
om sitt arbeid med statlige arbeidsplasser i ordførerkollegiet.  

o Møter med stortingsbenken.  
 

12/19 Møte i styringsgruppe «Orden i eget hus» 
 
Sondre Groven orienterte. 
 
Ole Magnus Stensrud sender samarbeidsavtalen til de øvrige rådmennene 
for godkjenning.  
 

13/19 Revisjon av BA-regioner  
 
Jan Sæthre orienterte.  
 
I de nye BA- regionene (bolig- og arbeidsmarkedsregionene) er ikke Kragerø 
en del av Grenland. Grenlandssamarbeidet vil komme med innspill på denne 
høringen. 
 
Inger Lysa og Sondre Groven koordinerer dette.  

 
14/19 Bypakke Grenland 

 
Jan Sæthre orienterte om revisjonsrapporten for Bypakke Grenland. 
 
Kommunenes representanter koordinerer seg med tanke på 
forvaltningsrevisjonen.  
 
Ole Magnus Stensrud følger opp.  
 

15/19 Eventuelt 
 
Skjenkebevilling.  
 
Ole Magnus Stensrud orienterte. 
 
Kommunene bør opprettholde sin erfaringsutveksling og rådgivning knyttet til 
disse sakene. 
  
Ressurskrevende brukere.  
 
Ole Magnus Stensrud orienterte om lovendringene som tiltrer fra nyttår.  
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Kommunene, særlig ved kommunalsjefene, bør jobbe opp mot sykehuset og 
Fylkesmannen for å få til et godt samarbeid knyttet til disse brukerne.  
 
KS kontaktes for å følge opp saken interessepolitisk.  
 
Ny kommunelov og §27 samarbeid.  
 
Jan Sæthre orienterte. 
 
Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt 
oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres 
til andre selskapsformer.  
 
Sondre ser nærmere på hvilke samarbeid kommunene har, og hvilke 
kommuner disse omfatter. Listene sendes til rådmennene. Videre vurdering 
opp mot endringer i kommunelov gjøres av vertskommunen for det enkelte 
samarbeidet.  
 
Dette bør være klargjort før rådmannskollegiet sitt møte den 20.05.2019. 
 
Status angående legevakt for Kragerø kommune. 
 
Inger Lysa orienterte. 
 
Skjønnsmidler 2020 
 
Sondre Groven orienterte. Overgangsperioden for skjønnsmidlene vil trolig 
foregå over tid.  
 
Ledergaloppen  
 
Enkelte av kommunene har meldt seg på denne.  
 
Sondre undersøker hvilke midler som er overført til kommunene, og ser på 
muligheten for bruk av fondsmidler til ledergloppen.  
 

 
 
 
 
 
 


