
 

Saksliste Rådmannskollegiet 05.05.2020. 

Til stede: 
Kommunedirektør i Bamble  Geir H. Bjelkemyr- Østvang 
Rådmann i Drangedal   Jørn C. S. Knudsen 
Kommunedirektør i Kragerø  Inger Lysa (fra kl. 13.) 
Rådmann i Porsgrunn   Per Wold 
Rådmann i Siljan   Jan Sæthre 
Rådmann i Skien   Ole Magnus Stensrud 
 
Tid/sted:    12:30- 14:30/ Teams 
Møteleder:    Per Wold 
Referent:    Sondre Groven 
 

 

Saksnr. Rådmannskollegiet 
 

35/20 Godkjenning av referat 
 
Referat fra møtet den 30.03. som ble ekspedert den 31.03. 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.  
 

36/20 Prosjekt: Saksbehandlingsverktøy 
 
Grenlandskommunene skal gjennomføre en anskaffelse av et nytt 
saksbehandlingssystem. I den forbindelse skal det ansettes en prosjektleder. Forslag til 
stillingsannonse for prosjektlederstillingen ble diskutert. 
 
Konklusjon: Stillingsannonsen godkjennes og lyses ut.  
 

37/20 Revidering av satsingsområder 
 
Grenlandssamarbeidet har fire satsingsområder. Disse skal gjennomgås ved jevne 
mellomrom.  
 
Satsingsområdene ble gjennomgått og man samarbeidet fastholder ved disse.  
 

38/20 
Kl:  
12:30 

Vekst i Grenland:  
 
Oppfølging av sak 20/20 fra den 09.03.20.  
 
Hanne Gro Haugland orienterte. Styret til ViG ønsker oppkapitalisering av Grenland 
næringsfond. Videre orienterte Haugland om «Kapitalbase Vestfold og Telemark 2020». 
 
Konklusjon: Rådmennene støtter løsningen med én modell – oppkapitalisering. Saken 
legges til neste Ordførerkollegie. 



 

39/20 Kommuners støtte til Akson 
 
Bent Høie inviterer kommuner til å signere intensjonserklæring om Akson, et tiltak som 
skal bidra til tryggere helsetjenester. Signering er en av forutsetningene for at 
regjeringen skal fremme arbeid med Akson i neste års statsbudsjett. 
 
Konklusjon: Sondre lager et felles saksfremlegg for alle Grenlandskommunene 
 

40/20 Campingforskrift 
 
Ordførerne diskuterte den 30.04. koordineringen og implementeringen av felles 
campingforskrift som publiseres tirsdag 05.05.2020. 
 
Konklusjon: Kragerø og Bamble sender sine forskrifter til de andre kommunene.  
 

41/20 Koronasituasjonen 
 
Kollegiet orienterte hverandre om status og arbeidet som gjøres i den enkelte 
kommunen. 
 
Flere av kommunene har redusert antall beredskapsmøter. Samarbeidet på tvers av 
kommunene har vært godt, og flere av nettverkene har bevist sin nytte.  
 
Grenlandskommunene merker et visst press knyttet til hjemmekontorsituasjonen. 
Rådmennene orienterer hverandre dersom det skjer noen endringer i praksis.  
 

42/20 Eventuelt 
 
Grep 
 
Jan orienterte.  
 
Visit Telemark 
 
Per orienterte om møtet. 
 
Møte i kommunedirektørnettverket (KS). 
 
Inger oppfordret kommunedirektørene i Grenland til å benytte kommunedirektør-
nettverket til KS.  
 

 


