
 

Referat Kommunedirektørkollegiet 

- 05.11.2021. - 

 
Tid/Sted: 
      08:30-12:00 / Skien rådhus 
Til stede: 
Kommunedirektør i Bamble:    Geir H. Bjelkemyr-Østvang 
Kommunedirektør i Drangedal:    Hans Bakke 
Kommunedirektør i Kragerø:    Dag W. Eriksen 
Rådmann i Porsgrunn:     Rose- Marie Christiansen 
Kommunedirektør i Siljan:    Jan Sæthre 
Kommunedirektør i Skien:    Karin G. Finnerud 
Grenlandssamarbeidet:    Sondre Groven 
 
Skien kommune    Jan Petter Johansen (09:20-09:40) 
Grenlandssamarbeidet    Kristine Langerød (09:20-09:40) 
GKI      Anette W. Gerner (09:40-10:30) 
 

 

Saksnr. Kommunedirektørkollegiet 
 

79/21 Referat fra møtet den 12.10.21 
 
Referatet ble ekspedert den 14.10.21. 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.  
 

80/21 
08:30-
09:20 

Kostnadsnøkler interkommunale samarbeid 
 
Kommunedirektørkollegiet diskuterte saken om kostnadsnøkler for interkommunale 
samarbeid i regionen.  
 
Fem av kommunene er enige om fordelingen, mens Siljan støtter ikke forslag til ny 
kostnadsnøkkel.  
 
Vedtak: 
Kommunedirektørene ønsker et godt og utstrakt samarbeid i regionen. Saken legges 
frem for Ordførerkollegiet og Grenlandsrådet. Saken utarbeides av rådgiver i 
Grenlandssamarbeidet, og skal inneholde de ulike parters argumenter.  
 

81/21 
09:40- 
10:30 

Styremøte GKI 
 
Se egen utsendelse fra GKI.  
 
 



 

82/21 
09:20-
09:40 

Saksbehandlingsprosjektet  
 
Kristine Langerød og Jan Petter Johansen orienterte.  
 
Vedtak:  

1. I forvaltningen av nytt saksbehandlingssystem som skytjeneste, er 
Grenlandskommunene innstilte på å delegere myndighet for å inngå avtalen og å 
si opp avtalen, til et felles forvaltningsorgan. Alle kommunene i 
Grenlandssamarbeidet skal inngå i dette forvaltningsorganet og hefter 
økonomisk solidarisk overfor Leverandør.  

a. Detaljer knyttet til forvaltningen av nytt saksbehandlingssystem legges 
frem for styringsgruppa senere.   

2. Anskaffelse av eByggesak og saksbehandlingssystem ønskes gjennomført samlet 
og uten delanskaffelser. Det foretrekkes at det inngås avtale med én leverandør 
for saksbehandlingssystem og eByggesaksanskaffelsen. 

a. eByggesaksgruppen skal uttale seg om saken. 
b. Prosjektleder for saksbehandlingssystemet melder tilbake til 

Kommunedirektørkollegiet.  
 

83/21 
10:45-
11:35 

Grenlandssamarbeidet 
 
Utsatt sak fra møtet den 12.10.21. 
 
Jan og Sondre orienterte om historikken og arbeidsmåten til samarbeidet og 
Kommunedirektørkollegiet. 
 
Temaer som ble trukket frem som sentrale i tiden fremover: 

 Mulige samarbeid (se til «Grenlandssamarbeidsparaplyen») 

 Rollespesifikke områder (organisering, håndtering av saker, etc.) 

 Utvikling av organisasjonene 

 Fastlegesituasjonen 

 Reiseliv 

 Digitalisering og innovasjon (henvendelse til Kongsbergregionen) 
 
Samtlige medlemmer i kollegiet står fritt til å melde inn saker.  
 
Kollegiet var samstemte om at et møte i måneden er fornuftig. Leder for 
Kommunedirektørkollegiet stiller i Ordførerkollegiet.  
 
Denne saken diskuteres videre på neste møte i desember.  
 
Sondre sender ut sak om avvikling/videreføring knyttet til ViG på mail. Saken behandles 
videre i Ordførerkollegiet.  
 

84/21. DigiTV 
 
Utsatt sak fra møtet den 12.10.21. 
 



 

Karin orienterte fra styremøtet i DigiTV. Kompetanseløftet i kommunene ses på i tråd 
med tilbakemeldingene til prosjektleder.  
 

85/21 Omstillingsrutinen for Grenlandssamarbeidet 
 
Sondre orienterte om prosessen med revidering av omstillingsrutinen. Omstillingsrutinen 
er godkjent av HR-sjefsnettverket, tillitsvalgte og hovedverneombud. 
 
Vedtak: Rutinen ble godkjent. Sondre undersøker behov for videre prosess.  
 

86/21 Eventuelt 
 
Møtedato desember 
 
Møtet i desember flyttes til den 20.12.21, med sosial samling utover kvelden. 
 

 

 

 

 

 

 


