Rådmannskollegiet
02.10.2020.
Til stede:
Kommunedirektør i Bamble
Kommunedirektør i Drangedal
Kommunedirektør i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Kommunedirektør i Siljan
Kommunedirektør i Skien

Geir H. Bjelkemyr- Østvang
Hans Bakke
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre
Karin Finnerud

Tid/sted:
Møteleder:
Referent:

08:30- 12:00. Powerhouse i Porsgrunn
Per Wold
Sondre Groven

Saksnr.
81/20

Rådmannskollegiet
Godkjenne referat
Referat fra møtet den 03.09.20. Ekspedert den 07.09.20.
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.

82/20

Finansiering av Startopptjenesten Telemark
Oppfølging av sak 63/20, den 06.08.20.
Hanne Gro Haugland orienterte om siste utvikling i dialogen med fylkeskommunen og
de andre regionene. Ifølge en juridisk vurdering fra fylkeskommunen, kan ikke et §20samarbeid etableres mellom kommuner og fylkeskommunen. Anbefalingen fra
fylkeskommunen, et kommunalt oppgavefellesskap, står seg dermed videre.
Konklusjon: Hanne Gro utformer et skriv med anbefalingene fra Rådmannskollegiet.
Skrivet distribueres til Grenlandssamarbeidet.

83/20

Befolkningsvarslingsløsning
Svein Skaara og Fred Inge Skjærum orienterte om prosjektet. Beredskapsnettverket for
Grenlandskommunene mottar skjønnsmidler til dette prosjektet.
Skaara og Skjærum ga en oppdatering på status for prosjektet, samt veien fremover.
Videre ble det presentert et finansieringsforslag for kommunene. Forlaget ble støttet.
Konklusjon: Beredskapsnettverket utformer et saksfremlegg og distribuerer videre til
Grenlandssamarbeidet. Saken legges frem for politisk behandling i samtlige by- og
kommunestyrer.

84/20

Forventningsbrevet til kommunene
Kommunedirektørene diskuterte hvilke områder det er ønskelig å diskutere med
fylkesmannen.
Temaer som er ønskelig å diskutere er:
- Beredskap
- Klima, miljø, næring og utvikling.
- Barnevernsreformen
- Skjønnsmidler
- Boligsosialt arbeid
- Tilsyn
- Kultur (møter, valg av modeller, Vestfold/Telemark)
Konklusjon: Sondre gir tilbakemelding om aktuelle områder til fylkesmannen og
koordinerer et møte.

85/20

Helsefellesskap
Grenlandskommunene har gitt en tilbakemelding til STHF om at man ønsker en
fremtidig organisering av Helsefellesskapet som består av Grenland + Nome (modell
2). Tilbakemeldingene fra de øvrige kommunene i Telemark varierer. Flere kunne
tenke seg modell 1, noe som tilsier et strategisk samarbeidsutvalg for hele Telemark.
Overordnet samarbeidsutvalg, hvor kommunedirektørene deltar, skal diskutere
helsefellesskapene den 9. oktober i Bø.
Konklusjon: Rådmannskollegiet tar med seg anbefalingen til samlingen den 9. oktober.

86/20

Næringsutvikling
Rådmannskollegiet diskuterte næringsarbeidet i kommunene, samt arbeidet knyttet til
store næringsområder/prosjekter som Gromstul, Herøya, Fikkjebakke og Frier Vest.

87/20

Influensavaksiner
Oppfølging av sak 50/20 fra Ordførerkollegiet den 11.09.2020. Rådmennene diskuterer
situasjonen knyttet til vaksiner og anskaffelse av doser.
Kommunene har utfordringer med å få tilstrekkelig med vaksiner. Eksempelvis får
Skien 2000 vaksiner. Dette medfører at man må prioritere ytterligere.
Førsteprioritet i kommunen er helsepersonell. Samtidig har flere av kommunen en
utfordring ved at enkelte ansatte innen helsesektoren ikke ønsker å ta vaksinen. Enkelte
av kommunene vil vurdere å gi vaksiner til strategisk ledelse.
Høstforkjølelsene i kommunene vil, i lys av koronasituasjonen, medføre at ansatte
holder seg hjemme fra jobb. Dette kan lede til kapasitetsutfordringer for flere områder.
Mangelfull tilgang på vaksiner medfører at andre utsatte grupper, eksempelvis eldre,
ikke vil ha den tilgangen på vaksiner som man hadde ønsket.

88/20

Innmeldte saker
Visit Telemark
Per Wold orienterte.
Konklusjon: Porsgrunn kommune lager sak som distribueres til de andre kommunene.
GKI
Jan Sæthre orienterte. GKI har for tiden en kapasitetsutfordring som må håndteres.
Rådmennene ser nærmere på hvordan denne situasjonen kan håndteres.

89/20

Eventuelt
Ringvirkningsprosjekt CCS.
Sondre orienterte. Grenlandssamarbeidet er invitert til å delta i prosjektet.
Konklusjon: Grenlandssamarbeidet deltar i prosjektet. Sondre etablerer dialog med
fylkeskommunen om deltagelse.
Samling med fylkesmannen
Sondre orienterte om samlingen på Kvipt.

