Referat fra Rådmannskollegiet 26. – 27. mai.
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 C. S. Knudsen
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre
Ole Magnus Stensrud

Tid/sted:
Dag 1:
Dag 2:

Åsgårdstrand,
12:00 – 17:00.
09:00 – 11:00

Møteleder:
Referent:

Per Wold
Sondre Groven

Saksnr.
43/20

Rådmannskollegiet
Referat fra møtet den 05.05.20
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.

44/20

Møte med sykehusdirektøren den 18. juni.
Sykehusdirektøren ønsker å diskutere COVID 19 og samarbeidet med
kommunene under pandemien den 18. juni.
Rådmennene ønsker å diskutere temaer som helsefellesskap, status for
sykehuset, samarbeid og kommunikasjon, i tillegg til nevnte punkter fra
sykehusdirektøren.
Konklusjon: Sondre tar kontakt med kommunalsjefene i tilknytning temaene for
møtet. Videre tas det kontakt med Hege Holmern for å finne en alternativ
møtedato.

45/20

Prosjekt: saksbehandlingsverktøy
Sondre orienterte om siste utvikling i anskaffelsesprosessen.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.

46/20

Akson
Felles saksfremlegg for Grenlandskommunene om Akson ble diskutert.

Konklusjon: Saksfremlegget godkjennes og sendes til kommunene for politisk
behandling.
47/20

Legemiddelproduksjon
Sondre orienterte om notatet fra ViG til ordførerne angående
legemiddelproduksjonen i Grenland og veien videre.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. ViG inviteres til Grenlandsrådet for å
orientere om prosjektet.

48/20

Grenland næringsfond
ViG har utarbeidet forslag til sak om oppkapitalisering av fondet, som skal
legges frem for ordførerne.
Konklusjon: Notatet ble godkjent og sendes til ordførerkollegiet.

49/20

Næringsutvikling og statlige arbeidsplasser i kommunene
Rådmennene orienterte om utviklingen.
Drangedal:
Jørn orienterte om Drangedal Bilruter, utviklingen på Fikkjebakke og
situasjonen generelt i kommunen.
Siljan:
Jan orienterte om Fritzøe sin omdannelse til AS og den generelle situasjonen i
Siljan.
Kragerø:
Inger orienterte om videreutviklingen av Fikkjebakke, Vistin Pharmas
investeringer og situasjonen generelt i kommunen.
Skien:
Ole Magnus orienterte om utviklingen til Gromstul, Forbrukertilsynet og den
generelle situasjonen i kommunen.
Bamble:
Geir orienterte om utviklingen ved Frier Vest, Grenland Havn og situasjonen
generelt i kommunen.
Porsgrunn:
Per orienterte om den generelle situasjonen i kommunen, mulige
nyetableringer på Herøya og Forbrukertilsynet.

50/20

Nytt fra Kommunedirektørutvalget
Inger Lysa orienterer om det siste fra møtet den 15.05.
KDU hadde blant annet uttrykt en bekymring rundt at staten og KS har ulike
prognoser for hvordan kommuneøkonomien vil utvikle seg.
Telemarkskommunenes deltagelse i «Medbyggerne» ble også diskutert.
Assisterende fylkesmann, Bernt Lasse Berggreen, uttrykte et ønske om at
Telemarkskommunene skulle bli med på dette initiativet. På nåværende
tidspunkt vil det ikke komme noen anbefaling til Telemarkskommunene om å
delta.
Videre er ansettelsesprosessen til DigiTV i gang.

51/20

Bestilling av statusrapport – Vekst i Grenland
Ordførerkollegiet vedtok den 20.05 å bestille en statusrapport fra ViG, knyttet
til næringslivet og dagens situasjon
Konklusjon: Rådmennene mener at rapportene fra NHO er tilstrekkelig på
nåværende tidspunkt. Dette legges frem for Ordførerne.

52/20

Eventuelt
Visit Telemark:
Per orienterte.
Korona:
Rådmennene orienterte kort om status i sin kommune. Ole Magnus Stensrud
delte møteveilederen til Skien kommune med de andre rådmennene.
Videre diskuterte rådmennene situasjonen knyttet til hjemmekontor og
gjenåpning av ulike funksjoner.
Flere av Grenlandskommunene har eller skal gjennomføre en evaluering av
koronasituasjonen og håndteringen av denne.
Kommunenes opptreden overfor næringer og næringsdrivende ble også
diskutert. Kommunene bør forsøke å opptre enhetlig. Per og Sondre orienterer
ordførerne om diskusjonen i neste Ordførerkollegie.
Grenland brann og redning.
Per orienterte om utviklingen ved Grenland brann og redning.

* Dag to ble også benyttet til felles deltagelse på møte om Flomvern. Møtet foregikk via Teams.

