Møte i Rådmannskollegiet 05.09.19
Til stede:
Rådmann i Bamble
Rådmann i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann i Siljan
Rådmann i Skien

Geir H. Bjelkemyr-Østvang
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre
Ole Magnus Stensrud

Andre:
Hanne Gro Haugland og Geir Lia (09:30- 10:20)
Tid/sted:
Møteleder
Referent

Kl. 08:30- 11:00. Skjærgården hotell, Bamble kommune.
Per Wold
Sondre Groven

Forfall:
Rådmann i Drangedal

Jørn Christian Schjøth Knudsen

05.09.19
08:30 – 11:00.
57/19

Rådmannskollegiet
Referat fra møte 06.08.2019
Ekspedert 08.08.19.
Konklusjon: Referat godkjent.

58/19

Samarbeidsavtale LIS 3
Rådmennene undertegnet overnevnte avtale.
Sondre videresender avtalen til Hege Holmern.

59/19

Digitale Grenland
Ole Magnus og Sondre orienterte om status og fremdrift for prosjektet.
Prosjektgruppen er nå fastsatt, med unntak av et medlem. Leder av
prosjektgruppen i fase 1, er Kari Teigen i fra Porsgrunn kommune.
Leder for styringsgruppen, Ole Magnus, og Sondre deltar på det første
møtet i prosjektgruppen. Sondre tar en koordinerende rolle for
prosjektet.
Ved en ev. videreføring til fase 2, skal rådmannskollegiet avgjøre
hvordan dette skal organiseres videre, jfr. prosjektmandatet.

05.09.19
08:30 – 11:00.

Rådmannskollegiet
Møtet i Rådmannskollegiet i Vestfold og Telemark vil være av betydning
for prosjektets videre arbeid.

60/19

Innmeldte saker
Ebyggesak
Ole Magnus Stensrud orienterte om status for prosjektet.
Konklusjon: Prosjektet går videre som planlagt.
Møteplikt for folkevalgte
Oppfølging av saksnummer 52/19 – «Politikere som meddommere».
Inger orienterte om svar fra KS. «Møteplikt for retten som meddommer
eller lagrettemedlem går foran møteplikt som folkevalgt i kommunen».

61/19
Fra kl. 08:30

Attrahering av statelige arbeidsplasser
Geir Lia og Hanne Gro Haugland orienterte om case tilknyttet
«Dagligvaretilsyn».
Rådmannskollegiet var av den oppfatning at dette er et godt case.
Kollegiet understreket at det var riktig at ViG jobbet videre med denne
saken, og at det er naturlig å se dette sammen med Forbrukertilsynet
og Forbrukerombudet. Begge disse er gode argumenter for å legge et
Dagligvaretilsyn til Grenland.
Det ble også poengtert at kunnskapsgrunnlaget må formidles til de
folkevalgte, slik at også politikerne kan arbeide med dette. Saken
legges til ordførerkollegiet den 15. november, hvor Per og Sondre
orienterer politikerne. I denne sammenhengen vil det også være
sentralt å vise til de 7 punktene som danner et grunnlag for
Grenlandssamarbeidet. Det er viktig at regionen er samlet i sitt arbeid
om slike arbeidsplasser.
ViG fører dette prosjektet fremover. ViG avgjør om det er
hensiktsmessig å orientere politikerne før neste ordførerkollegiet.
Per og Ole Magnus opprettholder en dialog knyttet til Forbrukertilsynet.

62/19

Eventuelt
Byggesaksbehandling hos fylkesmannen.
Inger orienterte om brev fra Monica Mæland og dets aktualitet for
Grenlandskommunene.

05.09.19
08:30 – 11:00.

Rådmannskollegiet
Inger videresender brevet til rådmennene.
ATP Grenland
Geir orienterte om deltagelse på møtet hos fylkeskommunen.
Lønnsforhandlinger og kompetansetillegg
Jan orienterte. Rådmennene diskuterte praksis på tvers av
kommunene.
HR-sjefsnettverket bør orientere hverandre om den enkelte kommunes
praksis og håndtering, og navigere mot ens praksis.
Invitasjon til Årskonferanse – Medbyggerne
Jan Sæthre deltar på vegne av rådmannskollegiet.
Jan hører også med Jonas Resare ang. deltagelse.

