Saksliste til Rådmannskollegiet den 04.02.20
Til stede:
Kommunedirektør i Bamble
Rådmann i Drangedal
Kommunedirektør i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann i Siljan
rådmann i Skien

Geir H. Bjelkemyr-Østvang
Jørn Christian Schjøth Knudsen
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre
Ole Magnus Stensrud

Tid/sted:
Møteleder:
Referent:

Kl. 12:30- 15:15. Rådhusstua, Skien kommune.
Per Wold
Sondre Groven

Saksnr.
9/20

Rådmannskollegiet
Referat fra Rådmannskollegiet den 15.01.20
Ekspedert den 16.01.20.
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.

10/20

Utvidelse av Birkelandsinitiativet
Per orienterte om de ulike professoratene, hvem som bidrar til disse og videre
fremdrift. Videre ble mulighetene for et femte professorat diskutert.

11/20

Prioritering av skjønnsmidler
Søknader fra følgende prosjekter sendes til fylkesmannen i forbindelse med
skjønnsmidler.
Prosjekter
Velferdsteknologi
DigiTV
Beredskap
Miljø og helse
eByggesak
Drone
Totalt

Tildelt sum
800 000
600 000
300 000
500 000
300 000
250 000
2 750 000

Grenlandssamarbeidet kan maksimalt motta 2,4 mill i prosjektmidler/skjønnsmidler. Ev.
overskytende trekkes fra Grenlandssamarbeidets fond.

12/20

Avtale om medfinansiering VTA
Konklusjon: Ole Magnus informerte om at Skien går inn i forhandlingene knyttet til
medfinansieringen av VTA. Rådmannskollegiet vil ta saken videre når forhandlingene er
avsluttet.

13/20

Næringsutvikling og statlige arbeidsplasser i kommunene
Rådmennene orienterte om næringsutviklingen og arbeidet med statlige arbeidsplasser
i sin respektive kommune.
Siljan:
Jan trakk frem prosessen i tilknytning Fritzøe skoger og deres prosess i forbindelse med
omorganisering til aksjeselskap.
Skien:
Ole Magnus orienterte om datasenteret på Gromstul og togstopp i sentrum
Bamble:
Geir orienterte om utviklingen i Bamble og Frier Vest.
Drangedal:
Jørn orienterte om utvikling ved Holte gård og næringsforeningen i Drangedal.
Kragerø:
Inger orienterte om status for omstillingsprogrammet, kommunen som turistattraksjon
og utviklingen ved Fikkjebakke. Drangedal kommune er med på arbeidet med
utviklingen av Fikkjebakke.
Porsgrunn:
Per orienterte om utviklingen til Power house, Porsgrunn verksted og utviklingen på
Lønnebakke.

14/20

Eventuelt
Kompetansesenter Miljø og Helse
Siljan har fattet et politisk vedtak om en tildeling på kr. 25 000 til prosjektet. Hos
Porsgrunn ligger tildeling allerede inne. Saken vil gå videre som planlagt i de resterende
kommunene.
Geir tar kontakt med Maren Anne for dialog om prosjektet.
NTP – Seksjon for strategi og utvikling inviterer seg ut til regionrådene.
Grenlandssamarbeidet har fått en henvendelse fra fylkeskommunen angående NTP.
Møtets hensikt er en dialog om NTP-prosessen både ut fra statens syn, og for hvordan
fylkeskommunen rigger prosessen. Videre skal møtet være en arena for innspill fra
regionrådene.

Fylkeskommunen inviteres til neste rådmannsmøte, den 09.03.2020.
IB-linja
Det har kommet signaler om strukturdebatt i forbindelse med IB-linjen i Porsgrunn. Det
er en tilsvarende linje i Sandefjord.
Konklusjon: Rådmannskollegiet mener dette bør løftes politisk og legges til neste
ordførerkollegiet.
Kommuneplanens arealdel.
Rådmennene diskuterte praksis i forbindelse med rullering.
Fylkesstyremøte i KS
Inger orienterte om at første møte er gjennomført. Dette er en kanal som rådmennene
kan/bør benytte seg av.

