
 
 

Saksliste Kommunedirektørkollegiet 

- 22.04.22. - 

 

Tid/Sted: 
      09:00 – 12:00/ Kongsberg 
Til stede: 
Kommunedirektør i Bamble:    Geir H. Bjelkemyr-Østvang 
Kommunedirektør i Drangedal:    Hans Bakke 
Rådmann i Porsgrunn:     Rose- Marie Christiansen 
Kommunedirektør i Siljan:    Jan Sæthre 
Kommunedirektør i Skien:    Karin G. Finnerud 
Grenlandssamarbeidet:    Sondre Groven 
 
Forfall: 
Kommunedirektør i Kragerø:    Dag W. Eriksen 
 

 

 

Saksnr. Kommunedirektørkollegiet 
22/22 Godkjenning av referat 

 
Referat fra møtet den 06.04.22.  
 
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

23/22 Oppfølging av gårsdagen 
 
Kollegiet diskuterte gårsdagens møtepunkt med Kongsbergregionen.  
Både struktureringen av arbeidet og temaene som Kongsbergregionen jobbet med er 
aktuelle for Grenlandssamarbeidet. Grenlandskommunene bør forsøke å finne gode 
nettverksløsninger for funksjoner og oppgaver i fremtiden.  
 
Sondre utarbeider oversikt over de ulike nettverkene. Kollegiet diskuterer 
samarbeidsform på neste møtepunkt, samt hvordan dette bør formidles videre.  
 

24/22 Rekruttering av nyansatt 
 
Ansatt i Grenlandssamarbeidet begynner i ny jobb etter sommeren. Kollegiet diskuterte 
rekrutteringsprosessen, hva man bør se etter og hva stillingen inneholder. Dette bør 
blant annet ses i lys av det nyopprettede kommunale oppgavefellesskapet og 
deltagelsen i Helsefellesskapet i Telemark. 
 
Kollegiet var enige om at nyansatt bør være en som kan ta en utviklingsrolle for 
samarbeidet. Sondre og Karin utformer en stillingsutlysning.  



 
 

 

25/22 
 

Styremøte GKI  
 
Se egen utsendelse fra GKI. 
 

26/22 GBR 
 
Sondre orienterte om prosjektas bakgrunn og mandat og arbeid. Videre ble det orientert 
om prosjektets konklusjoner, harmonisering av avtaler, trygghetsavtale, 
omstillingsperiode, etc.  
Sak om GBR kommer til politisk behandling i eierkommunene i de nærmeste ukene. 
Siljan er ikke medlem av GBR eller utredningen. Siljan må ev. fremforhandle nye avtaler 
med GBR, dersom Skien går inn i selskapet. 
 

28/22 Grenlandsrådet 
 
Diskusjonen ble sett i sammenheng med gårsdagens møte med Kongsbergregionen.  
 
Det bør diskuteres om det skal løftes en prinsipiell diskusjon om hva man kan mene i 
rådet, uten vedtak i eget formannskap/kommune-/bystyre. 
 

29/22 Arendalsuka 
 
Kommunaldirektørene diskuterte Arendalsuka og tilbakemeldingene til næringssjefene.  
 

 Runde rundt bordet 
 
Kollegiet orienterte om status i egen kommune. 
 

 Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 


