Møte i Rådmannskollegiet 06.08.19
Til stede:
Rådmann i Bamble
Rådmann i Drangedal
Rådmann i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann i Siljan
Rådmann i Skien

Geir H. Bjelkemyr-Østvang
Jørn Christian Schjøth Knudsen
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre
Ole Magnus Stensrud

Andre:

Hanne Gro Haugland
Maren Anne Røed
Helene Nordli
(Alle fra kl. 10:35)

Tid/sted:
Møteleder
Referent

Kl. 08:30- 11:30. Skien rådhus.
Per Wold
Sondre Groven

06.08.19
08:30 – 11:30.
47/19

Rådmannskollegiet
Referat fra møte 19.06.2019
- Ekspedert 22.06.19
Konklusjon: Referatet godkjent.

48/19

Satsingsområder GS
Oppfølging fra møtet i rådmannskollegiet den 20.05.19.
Satsingsområdene ble diskutert. Dokumentet med satsingsområder er
et dynamisk dokument og er bestilt fra ordførerkollegiet.
Konklusjon: Dokumentet legges frem for ordførerkollegiet den 16.
august for videre oppfølging.

49/19

Møte med Tom Helge og kommuneadvokatene.
Rådmannskollegiet diskuterte tema for møtet med Tom Helge Rønning,
og det påfølgende møtet med kommuneadvokatene. Sistnevnte møte
omhandler den nye kommuneloven.
For møtet med sykehusdirektøren ønsker rådmannskollegiet en
orientering om følgende temaer:
- Status ved sykehuset, både økonomisk og administrativt
- Status ang. strålesenteret

06.08.19
08:30 – 11:30.

Rådmannskollegiet
-

Hvordan kan Grenlandssamarbeidet støtte og styrke dialogen
med sykehuset og Helse Sør Øst, både på administrativt og
politisk nivå?
Hvordan kan Grenlandssamarbeidet støtte og styrke sykehuset
utad (den ekstroverte aktiviteten)?
Utfordringer for Grenlandskommunene
Satsingen på psykiatri (Dette er en pasientgruppe som er
utfordrende for kommunene).

For møtet med kommuneadvokatene ønsker rådmannskollegiet en
orientering om følgende temaer:
- Generell gjennomgang av sentrale temaer
- Hvilke temaer vil ramme kommunene likt, og hvilke områder vil
kommunene være tjent med å håndtere på samme måte.
- Hvilke endringer er det kommunene må gjennomføre, og når må
disse endringene gjøres?
- Endringer og relevante temaer knyttet til forholdet mellom
politikk og administrasjon.
- Rådmannens ansvar med tanke på internkontroll
- Andre temaer.
Konklusjon: Sondre formidler de aktuelle temaene videre til Hege
Holmern og kommuneadvokatene.
50/19

Agenda til Grenlandsrådet 30.08.19.
Kollegiet diskuterte dagsorden for det kommende Grenlandsrådet.
Rådmannskollegiet ble enige om fire temaer for det kommende
Grenlandsrådet:
-

-

-

-

Jernbane
o Med særlig fokus på Vestfoldbanen, stasjonsutvikling og
Grenlandsbanen. Per Wold følger opp.
Utviklingen i arbeidsmarkedet.
o Hvordan er utviklingstrekkene vi nå ser? Ole Magnus
Stensrud følger opp.
Universitetet
o Utviklingen ved universitetet, med fokus på
studieretninger og campus. Inger Lysa følger opp.
Orientering om kompetansesenteret og prosjektet ’Portal for
miljø og helse i Grenland’, samt informasjon om klimautslipp.
o Ole Magnus følger opp sistnevnte. Anne Maren Røed
presenterer kompetansesenteret og portalen.

Konklusjon: Forslag til dagsorden for Grenlandsrådet legges frem for
ordførerkollegiet den 16.08.

06.08.19
08:30 – 11:30.
51/19

Rådmannskollegiet

Avvikling av privat mottak på Bjorstaddalen.
Rådmannskollegiet diskuterte skriv fra Herre Vel.
Konklusjon: Saken tas til orientering. Saken sendes videre til aktuell
person i Skien kommune som svarer opp. Ordførerkollegiet orienteres
om saken.

52/19

53/19

Innmeldte saker
-

Godtgjøring til medlemmene av representantskapet i RiG.
Jan Sæthre orienterte.

-

Politikere som meddommere
Jan Sæthre orienterte om utfordringer knyttet til møteplikt på
politiske arenaer og domstol. Jan følger opp saken og Inger
Lysa henvender seg til KS for avklaring.

Midtveisevaluering av strategisk næringsplan for Grenland
ViG gjennomfører en midtveisevaluering av strategisk næringsplan for
Grenland (SNP). Hanne Gro Haugland og Helene Nordli orienterte.
SNP ble vedtatt i 2016 og gjelder ut 2020. ViG gjennomfører nå en
midtveisevaluering. ViG har oppfølgingsansvaret for flere temaer i SNP.
De øvrige følges opp i dialog med næringskontaktene i kommunene.
Konklusjon: Midtveisevalueringen legges frem for Grenlandsrådet i
november. ViG følger også opp overfor de enkelte kommune- og
bystyrene i etterkant.
Per Wold og Sondre Groven legger frem tenkt fremdrift for
ordførerkollegiet den 16.08.

54/19

Orientering om kompetansesenteret og prosjektet
«Portal for miljø og helse i Grenland»
Maren Anne Røed orienterte om fremdriften til kompetansesenteret og
portalen.
«Kompetansesenter for miljø og helse AS» er nå etablert.
Aksjeselskapet står med tre eiere (USN, Sykehuset Telemark og ViG)
og prosjektet har fått inn en merknad i Folkehelsemeldinga.
Senteret har vært et toårig prosjekt, og har dermed brukt de
tilgjengelige ressursene for denne perioden.

06.08.19
08:30 – 11:30.

Rådmannskollegiet
Portalen/nettsiden skal være en portal for Grenlandskommunene. Dette
prosjektet er p.t. under sykehuset, men skal flyttes inn under
Kompetansesenteret.
Muligheter for videre finansiering av prosjektene ble også diskutert.
Konklusjon: Maren Anne orienterer Grenlandsrådet om
Kompetansesenteret, portalen og situasjonen rundt fremtidig
finansiering. Denne presentasjonen koordineres med en status
angående CO2-utslipp i Grenland. Eigil Movik kontaktes av Ole Magnus
angående sistnevnte tema.

55/19

Næringsutvikling og statlige arbeidsplasser i kommunene
Ble ikke gjennomført.

56/19

Eventuelt
Veteranplan
Bamble og Drangedal skal utarbeide veteranplaner. Kommunene som
har utarbeidet slike planer, sender disse til Geir.
Fastleger
Utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger ble diskutert.
Rådmennene orienterte om status i sin respektive kommune.
Jørn sender uttalelse fra KS til Inger.

