Saksliste Rådmannskollegiet 30.03.20
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 (fra kl. 13:15)
Per Wold
Jan Sæthre
Ole Magnus Stensrud

Tid/Sted:
Møteleder:
Referent:

12:30-14:10. Møtet ble gjennomført via Teams
Per Wold/Ole Magnus Stensrud
Sondre Groven

Saksnr.
26/20

Rådmannskollegiet
Godkjenne referat
Referat fra møtet 09.03. Ekspedert den 13.03.
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.

27/20

Felles formannskapsmøte
Oppfølging av sak 5/20 fra Grenlandsrådet den 07.02.2020. Saken ble også diskutert i
Rådmannskollegiet den 09.03.20, under punkt 18/20.
Sondre la frem utkast til plan for felles formannskapsmøter.
Konklusjon: Planen støttes og sendes til Ordførerkollegiet for behandling.

28/20

Sak- og Arkivsystem
Oppfølging av sak 24/20 fra Rådmannskollegiet den 09.03. Saken ble også diskutert i
Rådmannskollegiet den 15.01, under sak 2/20.
Sondre presenterte utkast til prosjektplan for anskaffelsesprosjekt.
Det kom to merknader til prosjektplanen:
1. Valg av arkivmulighet.
2. En forutsetning at saksbehandlingssystemet er en skyløsning.
Konklusjon: Prosjektplanen ble godkjent, med forutsetning av at de overnevnte
punktene presiseres.

29/20

Lederskap Grenlandssamarbeidet
Lederskapet av Grenlandssamarbeidet skal rulleres hvert andre år. Leder for
Grenlandssamarbeidet, Tor Peder Lohne, har hatt vervet i snart to år.
Per og Sondre orienterer Ordførerne.

30/20

Gjennomføring og saksliste for Grenlandsrådet
Rådmannskollegiet diskuterer den eventuelle gjennomføringen av Grenlandsrådet den
24.04.20. Saken må ses i lys av Coronaviruset.
Dersom Grenlandsrådet skal gjennomføres, foreslår rådmennene at det er kun
vedtakssakene som legges til sakslisten. Møtet bør i så tilfelle gjennomføres digitalt.
Aktuelle saker:
- Rep.skap ViG.
- Plan for felles formannskapsmøter
- Årsmelding og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet
- Leder av Grenlandsrådet

31/20

Årsmelding og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet
Årsmeldingen for 2019 og Handlingsplanen for 2020 ble kort presentert.
Rådmennene hadde mindre forslag til endringer i begge dokumenter.
Sondre legger inn nødvendige endringer og saken legges til Ordførerkollegiet.

32/20

Valg av styre til ViG
Det er ønskelig med en ekstra inn i styret etter at Terje Riis-Johansen som gikk ut i høst.
Det er ordførerkollegiet som er valgkomite.
Rådmennene tar en runde internt. Forslag til kandidater meldes til Per og Sondre. Saken
og kandidater legges frem for ordførerne.

33/20

Koronasituasjonen
Rådmannskollegiet diskuterte den nåværende situasjonen i kommunene.
På generell basis håndteres situasjonen i kommunene, samtidig som man forbereder seg
på den eventuelle bølgen som kan komme senere.
Luftveislegevakten i Skien fungerer godt. Porsgrunn kommune har etablert en lignende
løsning.
HR-nettverket i Grenland er en viktig plattform i disse dager og fungerer godt.
Fastlegesituasjonen:

Fastlegene har færre pasienter enn ellers, og dermed også bortfall av inntekter. Det er få
leger som har forsikret seg for bortfall av inntekt. Enkelte kommuner har inngått
kontrakter med fastlegene som kompenserer for inntektstapet. Inger deltok på møte
med KS. KS var tydelige i sin anbefaling om å ikke lage lokale avtaler. Det er ingenting
fastlegeavtalen som tilsier nye krav til kommunene i lys av situasjonen. Videre er det
uvisst om staten vil kompensere for dette.
Konklusjon: Grenlandskommunene forholder seg til KS sine anbefalinger og holder
hverandre orientert om situasjonen.
Lokale forskrifter:
Rådmennene diskuterte.
Smittevernlegen kan fatte forskrifter uten politisk godkjenning. Dette forutsetter at det
ikke er tid til annen behandling. De lokale forskriftene har en gyldighet på 7 dager, men
kan forlenges.
34/20

Eventuelt
Plastfrie kommuner
Dokumentet ble godkjent.

