
 

Saksliste Kommunedirektørkollegiet  

- 05.11.2020 – 

 

Sted/tidspunkt:   Skien rådhus/08:30- 12:00 
Til stede:     
Kommunedirektør i Bamble   Geir H. Bjelkemyr- Østvang 
Kommunedirektør i Drangedal   Hans Bakke 
Kommunedirektør i Kragerø   Inger Lysa 
Rådmann i Porsgrunn    Per Wold 
Kommunedirektør i Siljan   Jan Sæthre 
Kommunedirektør i Skien   Karin Finnerud 
 
Møteleder:     Per Wold 
Referent:     Sondre Groven 
 

 

Saksnr. Kommunedirektørkollegiet 

 
83/20 Referat fra Rådmannskollegiet den 02.10.2020. 

 

Referatet ble ekspedert den 05.10.2020. 

 

Konklusjon: Referatet godkjennes som det foreligger.  

 

84/20 

08:30-

09:00 

DigiTV 

 

Carolina Toll er ansatt som prosjektleder for den regionale satsingen, DigiTV. Som en 

del av oppstartsarbeidet med prosjektet var det ønskelig å opprette en dialog mellom 

prosjektleder og kommunedirektører. Prosjektet mottar skjønnsmidler fra 

Grenlandssamarbeidet. 

 

Carolina orienterte om arbeidet til nå og videre fremdrift. Presentasjon med 

fremdriftsplaner ligger vedlagt.  

 

85/20 

09:00- 

09:25 

Styremøte GKI 

 

Se egen utsendelse fra GKI.  

 

86/20 

09:25-

09:45 

Lokalisering ViG 

 

Hanne Gro Haugland orienterte. 

 

Styret til ViG har foreslått å se på mulig relokalisering for Startopp Klosterøya med 

Proventia eller USN. I første omgang har man fulgt opp lokalisering med Proventia. I 

løpet av dette arbeidet har man sett klare fordeler ved å også samlokalisere ViG og 



 
Proventia. Flertallet fra styret til ViG er positive til dette. Konklusjonen fra styremøtet 

var å høre med Rådmannskollegiet og Ordførerkollegiet.  

 

Hanne Gro orienterte. Presentasjonen ligger vedlagt.  

 

Konklusjon: Rådmannskollegiet poengterte at dette var en avgjørelse for styret til ViG, 

men satte pris på orienteringen. Rådmannskollegiet holdes orientert om saken.  

 

87/20 Organisering IUA 

 

Sondre orienterte om møte i IUA (Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i 

Telemark). IUA ønsker å organiseres videre som et interkommunalt oppgavefellesskap.  

 

Konklusjon: IUA kan fortsette videre fremdrift mot et interkommunalt 

oppgavefellesskap. 

 

88/20 Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 2021-2024. 

 

Oppfølging av sak 74/20, fra Rådmannskollegiet den 03.09.2020. 

 

Etter vedtektene til Grenlandssamarbeidet skal det utarbeides en strategisk plan for 

Grenlandssamarbeidet.  

 

Konklusjon: Den strategisk planen godkjennes og legges frem for Ordførerkollegiet 

den 11.11.2020. Det skal imidlertid legges til punkter om beredskap og 

beredskapssamarbeid inn i planen. Endringene gjøres før oversendelse til 

Ordførerkollegiet.  

  

89/20 Birkelandsprosjektet 

 

Oppfølging av sak 72/20, fra Rådmannskollegiet den 72/20. 

 

Konklusjon: Saken godkjennes og legges frem for Ordførerkollegiet den 11.11.2020. 

Det skal imidlertid legges inn et kostnadsoverslag for stillingen. Dette legges inn før 

orienteringen for Ordførerne.  

 

90/20 Finansiering Grenlandssamarbeidet 

 

Sondre orienterte om finansiering av stilling og Grenlandsråd.  

 

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. 

 

91/20 Næringssamarbeid 

 

Oppfølging av sak 86/20 (Næringsutvikling) fra Rådmannskollegiet den 02.10.2020. 

Kollegiet diskuterer næringssamarbeidet i regionen i tiden fremover. Saken skal også 

diskuteres i neste Ordførerkollegie.  

 

Rådmennene diskuterte næringssamarbeidet i Grenland og utviklingen ved Frier Vest. 

Geir orienterte kort om sistnevnte og deltar i Ordførerkollegiet den 11.11.20. Det er 

ønskelig med en sak om Frier Vest i Grenlandsrådet den 27. november. Dette henger i 

hovedsak sammen med en Viljeserklæring.  



 
 

Vedtak fra Skien om næringssamarbeidet ligger vedlagt.  

 

92/20 Forslag til agenda for Ordførerkollegiet og Grenlandsrådet 

 

Ordførerkollegiet: 

 Utvikling av Kompetansebyen Grenland, Birkelandsprosjektet 

 Flyktninger (Moria) 

 Frier Vest 

 Næringssamarbeid 

 Agenda Grenlandsrådet 

 Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 2021-2024. 

 Korona 

 Eventuelt 

 

Grenlandsrådet: 

 Representantskap. ViG  

 Næringsarbeid 

o Visit Telemark 

o Torp 

o CCS 

o Gromstul/Google 

o Legemiddel 

 Status korona. Kommuneoverlege presenterer.   

 Møteplan for Grenlandsrådet 2021 

 Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 

 

Både Ordførerkollegiet og Grenlandsrådet blir digitalt. 

 

93/20 Eventuelt 

 

Helsefellesskap  

Sondre orienterte om felles sak angående deltagelse i Helsefellesskapet for Telemark. 

 

Pressekonferanse regjeringen 

Kollegiet så og diskuterte regjeringens pressekonferanse. Kommunene oppfordrer til 

hjemmekontor og digitale møter. Sistnevnte gjelder både administrative og politiske 

møter.  

 

Det kalles inn til et ekstra Ordførerkollegie i morgen (). Møtet foregår via Teams. 

Kommunene samordner seg med tanke på videre fremdrift og regler. 

 

 


