Referat Rådmannskollegiet
06.08.20.
Til stede:
Kommunedirektør i Bamble
Kommunedirektør i Drangedal
Kommunedirektør i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann i Siljan
Kommunedirektør i Skien

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

Tid/sted:
Møteleder:
Referent:

Skien, 08:30-12:00
Per Wold
Sondre Groven

Saksnr.

Rådmannskollegiet

60/20

Godkjenning av referat
Referat fra møtet den 19.06.20. Ekspedert den 22.06.20.
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.

61/20

Grenlandssamarbeidet
Rådmennene diskuterte samarbeidets funksjon, ambisjonsnivå og vei videre. De fire
satsingsområdene til samarbeidet, møtestruktur og møtepunkter ble også diskutert.

62/20
Kl:
09:00

Velferdsteknologiprosjektet
May Omland orienterte om status og fremdriften til prosjektet.
Konklusjon: Rådmannskollegiet tok saken til orientering.

63/20
Kl.
09:30

Finansiering av Startopptjenesten Telemark
Daglig leder ved Vekst i Grenland, Hanne Gro Haugland, orienterte.
Vestfold og Telemark fylkeskommune har sett på finansieringen av Startopp Telemark og
konkludert med at dagens ordning ikke er i tråd med EØS’ statsstøtteregelverk (i og med
at tjenesten er i konkurranse med private aktører). Det er i den forbindelse skissert en
mulighet for å opprette et kommunalt oppgavefellesskap. Representantene innen
etablererveiledningen skal diskutere dette med regionene.

Konklusjon: ViG skal utrede modell som er i tråd med kommuneloven, og mest mulig lik
dagens løsning. Dette inkluderer §19 og §20 i ny kommunelov. Saken må også illustrere
forskjellene på en offentlig og privat løsning. Utredningen/saken presenteres for
Rådmannskollegiet før ytterligere saksgang til Grenlandsrådet.
64/20

Næringsmidler fra fylkeskommunen
Fylkeskommunen har tildelt næringsmidler til kommunene i lys av koronasituasjonen.
Rådmannskollegiet diskuterte håndtering, prosedyreregler og utarbeidelse av
tildelingskriterier for kommunene. Hanne Gro Haugland deltok i diskusjonen.
Konklusjon: Kommunene bør tilstrebe så like tildelingskriterier og prosedyrer som mulig.

65/20

Ansettelse av prosjektleder
Sondre orienterte om ansettelsen av prosjektleder, ifbm. med nytt
saksbehandlingsverktøy for Grenlandskommunene. Kristine Langerød vil bli presentert
for Rådmannskollegiet så snart hun tiltrer. Langerød er forventet å tiltre i midten av
november.
Konklusjon: Rådmannskollegiet tok saken til orientering.

66/20

Endringer i mandatet for Digitale Grenland
Sondre orienterte. Digitale Grenland ønsker å utvikle nettverket videre. Dette vil
medføre noen endringer i nettverkets mandat.
Endringene er i hovedsak knyttet til:
- GKI gis en plass i nettverket
- Spissing av fokusområder
Konklusjon: Nettverket bygger opp et nytt mandat. Involveringen av GKI støttes.

67/20

Ordførerkollegiet, Grenlandsrådet og stortingsbenken
Den 13.08. er det nytt ordførerkollegie, etterfulgt av Grenlandsrådet den 28.08. Videre
skal det planlegges et nytt møte med stortingsbenken ila. høsten. Rådmennene
diskuterer forslag til dagsorden for disse møtene.
Ordførerkollegiet.
Forslag til temaer:
- Koronasituasjonen
- Møte med stortingsbenken
- Legemiddelproduksjon
- NAV-ombud
- Finansiering av startopptjenesten
Grenlandsrådet
Forslag til temaer:

-

Koronasituasjonen
Møte med stortingsbenken
Legemiddelproduksjon

Møte med Stortingsbenken
Forslag til temaer:
- Legemiddelproduksjon
- Karbonfangst (CCS)
- Koronasituasjonen
Konklusjon: Agenda for Grenlandsrådet og møtet med stortingsbenken sendes videre til
ordførerkollegiet.
68/20

Koronasituasjonen
Rådmennene diskuterte situasjonen.
De ukentlige møtene til ordførerne bør diskuteres i neste ukes Ordførerkollegie.
Rådmennene bør også involveres i disse. Videre er det mulig for rådmennene å etablere
lignende møter ved behov.
Viktigheten av at Grenlandskommunene er koordinert og orientert om hverandres
situasjon, ble understreket som sentralt.
Koronasituasjonen videreføres som fast post på rådmannsmøtene.

69/20

Kommunale boligstiftelser.
Inger Lysa orienterte. Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å lovfeste en hjemmel i
stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser etablert av norske kommuner.
Høringsfristen er den 02.10.2020.
Konklusjon: Porsgrunn kommune deler sin uttalelse med de andre kommunene. Hver av
de aktuelle kommunene sender lik, men egen uttalelse.

70/20

Eventuelt
ITG
Jan Sæthre orienterte om Geodatasamarbeidet.

