Møte referat - Rådmannskollegiet 21.august 2018
Til stede

Forfall
Andre:
Sted /tid
Møteleder
Referent
Pkt.

08.30 –
10.00

35/18

Rådmann i Bamble
Rådmann i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann i Siljan
Rådmann i Skien:
Rådmann i Drangedal

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

ViG’s lokaler
Per Wold
Turid Nøstdal

Sak
Styremøte GKI
Til stede i tillegg til rådmannskollegiet: Anette W. Gerner og Elisabeth
Timland. GKI sørger for referat fra møtet.
Det satses på å få opp forslag til revidert anskaffelsesreglement på
Grenlandsrådets møte 23.november.
Per orienterer ordførerkollegiet om status på møte 23.august.
Referat fra møte 20.06. 2018
Referatet utsendt 22.06. Godkjent uten merknader

Felles barnehagemyndighet
Bamble og Siljan ønsker ikke å delta i en felles barnehagemyndighet slik
flertallet i arbeidsgruppa foreslo.
Porsgrunn og Skien må vurdere om de går videre med saken.
Utlysing Regionrådssekretær – status
Søknadsfrist: 26.august. Det er satt av tid til intervjuer, og man satser på en
rask prosess. Leder av Grenlandsrådet og tillitsvalgt fra Akademikerne i Skien
deltar er i intervju- utvalget. HR i Skien bistår også.
Fagforbundet kommenterte at de ikke har fått tilsendt stillingsannonsen før
utlysninga.

Gre nlandsrådets møte 07.09. 2018.
Møtet skal avholdes på Grorud Jakthus(17 km fra veien) hos Michael Stang
Treschow.
Forslag til dagsorden presenteres for ordførerkollegiet torsdag 23.08
- ViG, status ved styreleder Terje Riis Johansen
Ønske om statusoppdatering ViG på dagsorden (to prosjekter – og generelt) i
tillegg til tidligere meldte saker. Dette tas med til ordførerkollegiet.
- Sykehuset Telemark – informasjon om status og planer
- Regionreformen – betraktninger fra de to fylkesordførerne
- NAV Vestfold Telemark
- Fullmakt til leder og nestleder til å foreta ansettelse av
regionrådssekretær (Per lager forslag)
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Anette
W.Gerner

Turid

Oppfølging fra sist/status på saker:

36/18

Ansvar:
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Avklare hvorvidt Nærpolitireformen er et tema å gå videre på til møtet
23.november.
37/18

Diverse avklaringer
NTP
-

hvordan informere om dette i Grenlandssamarbeidet/rådet?

Dette følges opp av Mette Gundersen(Skien) og Øistein Brink (Porsgrunn).
Disse rapporterer og gir status til rådmannskollegiet. Per tar dette opp med
Øistein.
Styringsutvalget for Etablererkontoret
Jan Sæthre følger opp dette inntil ny regionrådssekretær er på plass
Likemannsprosjektet
- Hege J. Holmern var innom med samarbeidsavtaler som ble
undertegnet
- møte i overordnet samarbeidsutvalg. RM + admdir STHF tas i avtalt
rådmannsmøte 5.desember.
38/18

Innmeldte saker
Fra Inger: Kommunenes beredskap i sommer med bakgrunn i
skogbrannfaren
Samarbeidet har fungert utmerket på brann faglig operativt nivå i forhold til
sommerens utfordringer.
Fylkesmannen har varslet evaluering av beredskapen i kommunene.
Fra Tore: Alarmsentralen i Telemark (tidl. 110- sentralen i Telemark)
- videre skjebne og kostnader/driftsforutsetninger
Porsgrunn og Kragerø forbereder sak til politisk behandling. Ordningen vil bli
dyrere for kommunene ved en deling mellom brannalarmer (Tønsberg) og
øvrig alarmering
Endringene som kommer har vært behandlet av styret i 110 Telemark, men
har vært lite forankret i kommunene til nå.

39/18

Eventuelt
Inger:
Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger- Inger er medlem.
Tur til Tallin – felles møte i rådmannskollegiet første ettermiddag
Neste møte 26.09 .12.00-14.30 – to forfall.
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