
 

Saksliste Kommunedirektørkollegiet 

14.12.2020. 

 

Sted:      Skien kommune, Formannskapssalen 
Tid:      08:30 – 11:30 
 
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 
 

94/20 Referat fra 05.11.2020 
 
Referat fra møtet den 05.11.2020. Dette ble ekspedert den 11.11.2020. 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

95/20 Prosjektleder saksbehandlingsverktøy 
 
Nyansatt prosjektleder, Kristine Langerød, presenterte seg for kollegiet. 
Langerød orienterte om foreløpig status og tanker for videre fremdrift.  
  

96/20 Forslag til møtekalender 2021 
 
Følgende møtedatoer ble foreslått:  
 
Fredag   08.01.2021 
Fredag   05.02.2021 
Torsdag         11.03.2021 
Fredag              09.04.2021 
Torsdag              06.05.2021 
Fredag   04.06.2021 
Fredag   13.08.2021 
Fredag   10.09.2021 
Fredag   08.10.2021 
Fredag   05.11.2021 
Fredag   17.12.2021 
 



 
Konklusjon: Sondre sender ut møteinnkallinger til møtene. 

 

97/20 Mandat Digitale Grenland 
 
Oppfølging av sak 66/20. 
 
Digitale Grenland har utarbeidet nytt mandat for sitt nettverk. Sondre orienterte 
om mandatet. 
 
Kommunedirektørkollegiet poengterte viktigheten av et godt samarbeid med 
DigiTV.  
 
Konklusjon: Mandatet ble godkjent som det forelå.   
 

98/20 Orden i eget hus 
 
Sondre orienter om møtet i styringsgruppen. 
 
De fire regionene i Telemark er eiere av «Digiorden» (tidligere «Orden i eget 
hus»).  Dette har vært et digitaliseringsprosjekt. Prosjektet har handlet om å 
utvikle et felles verktøy for å få oversikt over hvilken informasjon som ligger 
lagret i hvilke systemer, slik at strategiske satsinger og endringer kan gjøres 
bedre planlagt. De fire regionene eier koden til dette systemet. 
 
I tråd med tidligere ønsker og beslutninger vil det bli inngått en avtale mellom 
Kongsbergregionen og KS om overdragelse av denne koden til KS. Det legges 
opp til at KS overtar alle inngåtte avtaler med kommuner som bruker løsningen 
i dag ganske raskt. For å sikre en god overføring av kode og forvaltning, 
gjennomfører KS et «innfasingsprosjekt» i 1. halvår 2021 hvor løsningen flyttes 
fysisk fra Arkitektum til KS. 
 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. 
 

99/20 Vekst i Grenland 
 
Kollegiet diskuterte videre prosess etter diskusjonen fra representantskapet til 
Vekst i Grenland. Kommunedirektørkollegiet skal samarbeide med styret til ViG 
i videre prosess.  
 
Konklusjon:  
Karin utarbeider felles sak for Grenlandskommunene. Saken skal først legges 
frem for kommunedirektørkollegiet.  
Kollegiet noterer seg innspillet fra styret til ViG. Kommunedirektørkollegiet 
ønsker å diskutere med ViG på nyåret, med sikte på å avklare videre fremdrift. 
Karin tar kontakt med styreleder og/eller daglig leder hos ViG.  
ViG må koordinere sin fremdrift i denne prosessen med 
kommunedirektørkollegiet.  
 

100/20 Koronasituasjonen 
 
Kommunedirektørene oppdaterte hverandre på situasjonen i sin respektive 
kommune. 



 
 
Siljan og Skien er to av kommunene hvor smittetrykket er størst. Siljan har rødt 
nivå på skole og barnehage. Kommunen har gjennomført et betydelig antall 
tester. Skien har også testet mange og har hatt en økning i smittetilfeller i 
desember. Kommunen har skaffet seg onlinebooking til bestilling av tester. 
Formannskapsmøtet medførte flere nye regler i kommunen. 
 
I Bamble, Drangedal og Kragerø er det mindre smittetrykk enn i de overnevnte. 
Kommunene er alerte for situasjonen. I Bamble har skoleruten blitt skjøvet på, 
mens Drangedal er på gult nivå. Kragerø har innført karantene på studenter 
som skal jobbe på institusjon i julen. Kommunene forbereder seg på ny 
smittetopp i februar, basert på tilbakemeldingene fra fylkesmannen.  
 
Porsgrunn har også et lavere smittetrykk, enn Skien og Siljan. Tiltakene som 
har blitt fattet i kommunen er imidlertid basert på at det er smitte i regionen. 
Kommunen har god kapasitet på koronatelefonen og testsenter.   
 
 

101/20 Forespørsel fra Kompetansenettverket 
 
Kompetansenettverket står for planlegging og gjennomføring av Lederdagen. 
Det er ønskelig at Lederdagen gjennomføres i september 2021.  
 
Konklusjon: Kommunedirektørkollegiet understreket betydningen av 
Lederdagen. En eventuell Lederdag må vurderes ut ifra smittesituasjonen. 
Planlegging og innkalling bør derfor ses i sammenheng med smitte og generell 
situasjon.  

 

102/20 Eventuelt 
 
eByggesak 
 
Karin Finnerud orienterte om situasjonen.  
Prosjektgruppen ønsker å avlyse konkurransen.  
 
Konklusjon: Kommunedirektørene støtter prosjektgruppen. 
 
Finansiering Spesialrådgiver 
 
Karin Finnerud orienterte. 
 
Spesialrådgiver kjøpes fri 20 % av Skien, frem til utgangen av 2021.  
 
Felles tilsynskontor i Grenland (plan- og bygningsloven) 
 
Konklusjon: Kommunedirektørene signerte oppsigelsen av samarbeidsavtalen. 
 
Overtid og arbeidsmengde 
 
Geir orienterte. Forslag sendes ut i HR-nettverket og til kommunedirektørene.  
 
 



 
 
Sammensetting av kriseledelsen 
 
Kommunedirektørene orienterte om hverandres sammensetting av 
kriseledelsen. 
 
Ulike Økonomisystemer 
 
Kollegiet diskuterte kort løsningene i kommunene.  
 

 


