Saksliste Kommunedirektørkollegiet
- 04.06.21 Sted/ tid:

Teams /08:30- 10:00

Til stede:
Kommunedirektør i Bamble:
Kommunedirektør i Drangedal:
Kommunedirektør i Kragerø:
Rådmann i Porsgrunn:
Økonomisjef i Siljan:
Kommunedirektør i Skien:
Grenlandssamarbeidet:

Geir H. Bjelkemyr-Østvang
Hans Bakke
Inger Lysa
Per Wold
Kjersti Førstøyl
Karin G. Finnerud
Sondre Groven

Prosjektleder saksbehandling:
Ass. kommunedirektør Skien:

Kristine Langerød
Jan Petter Johansen

Saksnr.

43/21

(08:30-08:50)
(08:30-09:15)

Kommunedirektørkollegiet
Referat fra møtet den 11.05.2021
Ekspedert den 12.05.21.
Konklusjon: Referatet ble godkjent

44/21

Saksbehandlingsverktøy
Kristine Langerød orienterte.
Dersom det er behov for flere møter og avklaringer før sommeren, koordinerer
prosjektleder og spesialrådgiver dette.
Konklusjon: Styringsgruppa stiller seg bak den utarbeidede prosjektplanen.

45/21

Kostnadsnøkler for interkommunale samarbeid
Jan Petter Johansen orienterte om forslag til kostnadsfordeling. Fordelingen gjelder
interkommunale samarbeid. Forslaget er utarbeidet av økonomisjefsfunksjonene i
Porsgrunn og Skien. Bakgrunnen for forslaget er vedtaket knyttet til ny kommunelov og
punkt om at kostnadsnøklene skulle ses på. Forslaget har som mål å finne en god og
standardisert fordeling for Grenlandskommunene.
Kommunene tar med seg saken til egen organisasjon for gjennomgang.
Konklusjon: Saken utsettes til kommunedirektørkollegiet den 13. august.

46/21

Helsefellesskap
Sondre orienterte om midlene om er mottatt og plasseringen av disse.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Det legges en orientering om Helsefellesskapet
til møtet i august.

47/21

KS-webinar 3. juni
Sondre orienterte om utviklingssamtale (folkevalgte-kommunedirektør) og nyutviklet
app for samhandling mellom kommunedirektør og ordfører.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.

48/21

Avviklingsstyre ViG
Kommunedirektørene fikk fullmakt til å få på plass et valgstyre for ViG ifbm. avviklingen.
Dette ble vedtatt på representantskapet til ViG den 28/05.
Kommunedirektørene diskuterte videre fremgang.
Konklusjon: Per Wold tar kontakt med aktuelle. Videre prosess koordineres mellom
kommunedirektørene. Det er sentralt med kompetanse knyttet til revisjon og jus. Karin
hører med HR-sjef angående deltagelse.

49/21

Koronasituasjonen
Kommunedirektørene orienterte om status i egen kommune.
Det er generelt en positiv trend knyttet til smitte. Flere av kommunene har lokale
forskrifter. Disse varierer noe mellom kommunene både i innhold og tidsperspektiv.
Arbeidet med vaksinering går som planlagt.

50/21

Eventuelt
Inger Lysa takket for seg.

