Møte i Rådmannskollegiet 19.06.19
Til stede:
Rådmann i Bamble
Rådmann i Kragerø
Rådmann i Siljan
Rådmann i Skien

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

Andre:
Anette Wessel Gerner
Lisbeth Thuve
Rolf Eilerås
Didrik Bakken

(08:30 til 09:15)
(10:30 til 11:15)
(10:30 til 11:15)
(10:30 til 11:15)

Møteleder:
Referent:

Ole Magnus Stensrud
Sondre Groven

Forfall:
Rådmann i Drangedal
Rådmann i Porsgrunn

Jørn Christian Schjøth Knudsen
Per Wold

19.06.19
08:30 – 11:30.

Rådmannskollegiet

38/19

Styremøte GKI

Kl. 08:30- 09:15

Annette Wessel Gerner møte fra GKI.
Se eget referat.

39/19

Referat fra møte 20. & 21.05. 2019
Referatet ble ekspedert 27.05.
Godkjent uten merknader.

40/19

Likemannsprosjektet
Oppfølging av sak 37/19, Likemannsprosjektet, (rådmannskollegiet
20.& 21.05).
Sondre orienterte etter deltagelse på møtet i prosjektets styringsgruppe.
Prosjektet har hatt et godt år bak seg, og er i ferd med å finne sin plass
og funksjonalitet. Prosjektet står imidlertid ved et veiskille angående
overgangen til drift. Enkelte kommuner ønsker at kommunene skal ha
arbeidsgiveransvaret, mens A-larm ønsker å beholde dette ansvaret
videre. A-larm har bla. annet støtte fra Borgestadklinikken og NAV.
Prosjektets styringsgruppe vedtok at Porsgrunn igjen skulle se på sitt
standpunkt.

19.06.19
08:30 – 11:30.

Rådmannskollegiet
Rådmennene ønsker en orientering av prosjektet på sitt møte den 11.
september.

41/19

Mandat til digitaliseringsprosjekt
Med bakgrunn i sak 35/19 (rådmannskollegiet 20.& 21.05), ble det lagt
frem et utkast til prosjektmandat.
Ole Magnus orienterte.
Rådmennene mener at digitalisering er et viktig område både for
Grenland, men også Vestfold og Telemark som et fylke.
Grenlandssamarbeidet setter i gang med forprosjektet «Digitale
Grenland», som videre kan spilles inn for fylket som helhet.
Konklusjon: Rådmannskollegiet ønsker at prosjektgruppen konstitueres
i løpet av august 2019. Videre vil det orienteres kort om status for
prosjektet på møtet til rådmannskollegiet den 11 september. Endelig
fremdriftsplan fastsettes etter det felles møtet mellom rådmennene i
Vestfold og Telemark den 17. september.
Når det gjelder prosjektgruppa, så vil rådmennene rapportere inn
aktuelle personer til Sondre.
Prosjektet skal gjennomføres i løpet av høsten 2019.

42/19

Innmeldte saker
Plastfrie kommuner.
Skien ønsker å se på muligheten for samarbeid knyttet til tiltakene fra
bystyret.
Ole Magnus orienterte.
Kragerø har også en lignende sak, med en likeartet liste med tiltak.
Konklusjon: De ulike miljørådgiverne/sjefene i kommunene benytter seg
av sitt felles nettverk til å koordinere kommunenes arbeid med dette.

43/19

§ 27 samarbeid
Oppfølging av sak 29/19 (rådmannskollegiet 20.& 21.05). Den nye
kommuneloven medfører flere endringer for en rekke av samarbeidene
til Grenlandskommunene. Konklusjonen fra møtet den 20.05. var at
Sondre skulle lage et utkast til en felles saksfremstilling for alle
Grenlandskommunene.

19.06.19
08:30 – 11:30.

Rådmannskollegiet
Saksfremlegget har vært innom kommuneadvokaten, og fremlegget er i
henhold til ny kommunelov.
Konklusjon: Saken sendes til kommunene, sammen med liste over
samarbeidene. Saken diskuteres også i neste ordførerkollegiet, med
tanke på når den legges frem for by- og kommunestyrene.

44/19

Næringsutvikling og statlige arbeidsplasser i kommunene
Under sak 37/19, Statlige arbeidsplasser og næringsutvikling i
rådmannskollegiet (Rådmannskollegiet 20. & 21.05), ble det klart at
rådmennene ønsket dette som fast post på sine møter.
Ole Magnus orienterte om status knyttet til Forbrukertilsynet.

45/19

Medbyggerne

Kl. 10:30 – 11:15

Lisbeth Thuve, Didrik Bakken og Rolf Eilerås orienterte om
Medbyggerne.
Medbyggerne er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i
arbeidslivet og byggebransjen i Vestfold. Formålet med samarbeidet er
å få flere til å benytte seg av hvit arbeidskraft, og samtidig bekjempe
svart arbeid.
I Telemark har NHO og LO vært støttende til Medbyggerne
Rådmennene er positive til Medbyggerne. Telemarkskommunenes
involvering i Medbyggerne må imidlertid organiseres noe annerledes
enn skissert. Dette skyldes blant annet antall kommuner i fylket, og at
det er et betydelige forskjeller på kommunene.
Nesteleder i rådmannsutvalget kan delta på neste styremøtet i
Medbyggerne. Inger tar kontakt med nestleder.

46/19

Eventuelt
Oppfølging av skriv til stortingsbenken
Grenlandsordførerne skal oversende tre skriv til benken, jfr. møtet den
28.05.
Skrivet om farleden i Kragerø utarbeides av Jone.
Tallene tilknyttet distriktsindeksen har Sondre skaffet.
Skrivet angående jernbane, med fokus på ønsket fremdrift og hvordan
utbyggingen fungerer, utarbeides av Porsgrunn kommune.
Tannhelsetjenesten
Ole Magnus orienterte. Skien ønsker å høre om status angående
tannhelsetjenesten og dets organisering i det nye fylket. Dette

19.06.19
08:30 – 11:30.

Rådmannskollegiet
diskuteres på møtet med Prosjektrådmann og hans ledergruppe den
20.06.19.
Høring på forvaltningsloven
Inger tok opp muligheten for å komme med en felles høringsuttalelse fra
Grenlandskommunene.
Konklusjon: Det sendes en henvendelse til KS, hvor man ber KS ta
videre initiativ.

