Rådmannskollegiet 19.12.19.
Til stede:
Rådmann i Bamble
Rådmann i Drangedal
Rådmann i Kragerø
Rådmann i Porsgrunn
Rådmann i Siljan

Geir H. Bjelkemyr-Østvang
Jørn C. Schjøth Knudsen
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre

Andre:
Prosjektleder for Digitale Grenland

Kari Teigen (16:00-16:50)

Tid/sted:
Møteleder:
Referent:

Kl. 08:30- 11:45. Rådhusstua, Skien kommune.
Per Wold
Sondre Groven

Forfall:
Rådmann i Skien

Ole Magnus Stensrud

Saksnr.
84/19

Rådmannskollegiet
Referat fra møtet den 7.11.19
Ekspedert den 14.11.19
Referatet ble godkjent uten merknader.

85/19

Digitale Grenland
Presentasjon fra prosjektleder, Kari Teigen.
Forprosjektet har gjennomført en kartlegging over digitaliseringsprosjektene
til Grenlandskommunene. Dette har resultert i en oversikt over
felleskomponentene og fellesløsningene som er aktuelle for Grenland, samt
hvordan kommunene ligger an med implementeringen av disse.
Prosjektgruppen har utarbeidet en rapport viser status for kommunenes
arbeid med løsningene, organiseringen av digitaliseringsarbeidet og forslag til
hva det videre arbeidet bør fokusere på.
Rådmannskollegiet poengterte nytten ved arbeidet og diskuterte også
fremtidige muligheter for å se på selvetablerte digitaliseringsprosjekter i
kommunene. Matrisen som er utarbeidet gir imidlertid en god oversikt over
komponentene og tjenestene. Arbeidet som er gjort i forprosjektet kan være
sentralt opp mot DigiVT.
Konklusjon: Endelig avgjørelse for ev. videreføring som prosjekt utsettes til
etter møtet i DigiVT. Rådmannskollegiet er imidlertid positive til at
forprosjektet videreføres som et nettverk.

86/19

Innmeldte saker
eByggesak
Jan Sæthre tok opp spørsmål om en foreslått opsjonsordning knyttet til
eByggesak.
Konklusjon: Rådmannskollegiet ser ikke for seg spesielle løsninger til
ordninger som avviker fra det som er etablert praksis ved anskaffelser.
Legevakt
Rådmannskollegiet diskuterte status knyttet til legevaktsordningene.

87/19

Møtedatoer 2020
Følgende møtedatoer for 2020 ble bestemt:
 15.01. 08:30-12:00
 04.02. 12: 30-16:00
 09.03. 12:30-16:00
 30.03. 12:30-16:00
 05.05. 12:30-16:00
 18.06. 08:30-12:00
 06.08. 08:30-12:00
 03.09. 08:30-12:00
 02.10. 08:30-12:00
 05.11. 08:30-12:00
 14.12. 16:00Sondre sender ut møteinvitasjoner.

88/19

Agenda felles formannskapsmøte 09.01.2020
Rådmannskollegiet diskuterte agendaen for møtet og ønsket at man blandet
gruppene på tvers av kommunene.
Sondre melder tilbake til Tor Peder.

89/19

Systemeiergruppen Public 360
Sondre orienterer om diskusjonen fra sist møte i systemeiergruppen den
04.12.19.
Jan orienterte om sonderingene knyttet til 360.
Videre oppfølging av Public 360 legges til første rådmannskollegiet i 2020.

90/19

Portal for klima og miljø
Rådmannskollegiet diskuterte saksfremlegget.

Konklusjon: Saksfremlegget tas videre til det enkelte kommune med
forbehold om mulige endringer i budsjett.
91/19

Eventuelt
NTP
Inger orienterte om NTP- samlingen i Porsgrunn.
Samlingen omhandlet Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033.
Det er viktig at Grenlandskommunene og Grenlandssamarbeidet følger opp
dette arbeidet og følger opp de ulike prioriteringene, som eksempelvis
Grenlandsbanen.
Det er mulig for Grenlandskommunene å komme med innspill til denne
prosessen frem til februar måned.
Enkelte av temaene som InterCity og Grenlandsbanen bør diskuteres på det
felles formannskapsmøtet i januar.
Skjønnsmiddeltildelingen for 2020
Sondre orienterte om tildelingen for 2020. Grenland får 2,4 millioner kroner.
Plan-nettverket
Sondre vil etterspørre kontakter fra de ulike kommunene.

