
 

Referat Kommunedirektørkollegiet 

- 11.05.2021 - 

 
Tid/sted:                                08:30-11:04 / Teams 
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 G. Finnerud 
Grenlandssamarbeidet:   Sondre Groven 
 
Prosjektleder saksbehandling:   Kristine Langerød (08:30-09:00) 
 

 

Saksnr Kommunedirektørkollegiet 
 

35/21 Referat fra møtet 19.04.21 
 
Referatet ble ekspedert den 20.04.21. 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

36/21 Saksbehandlingsverktøy 
 
Kristine Langerød orienterte om prosjektets fremdrift. 
 
Prosjektet ligger godt an ihht. fremdriftsplanen. Prosjektet arbeider i en tredeling: 
prosjektgruppe, arbeidsgrupper i kommunene og faggrupper på tvers av 
kommunegrensene. 
Det har blitt gjennomført et digitalt leverandørseminar med leverandører. Her ble to 
tradisjonelle og to «nyere» leverandører invitert. Det vil gjennomføres et digitalt 
leverandørseminar til før sommeren. 
Langerød orienterte om fremtidige oversendelser til styringsgruppen.  
 
Konklusjon: Kommunedirektørkollegiet tok saken til orientering. ePlanSak må vurderes 
av prosjektdeltakerne før oversendelse av anbefaling til direktørene. 
 

37/21 Koronasituasjonen  
 
Kommunedirektørene orienterte om situasjonen i egen kommune.  
 
For flere av kommunene har det vært en økning i antall smittetilfeller. Hovedsakelig er 
smitteveien kjent.  
 



 

I forbindelsen med økning av smitte, blir det også flere i karantene og ventekarantene. 
Dette medfører visse utfordringer for leveransen av ulike tjenester i kommunene.  
 
Vaksineringen går i hovedsak som den skal. Kommunene setter vaksinene som de 
mottar.  
 
Enkelte av kommunene erfarer en økning i sykefraværet, som ikke direkte skyldes 
koronasmitten.  
 

38/21 Skjønnsmidler 
 
Sondre orienterte. 
Vest-Telemark har kommet med en uttalelse knyttet til skjønnsmidlene. De tre andre 
Telemarksregionene er invitert til å bli med på en lignende uttalelse.  
 
Konklusjon: Kommunedirektørene støtter uttalelsen om organiseringen av 
skjønnsmidler, under forutsetning at de andre Telemarksregionene også stiller seg bak.  
 

39/21 Saksliste til Grenlandsrådet 
 
Kommunedirektørkollegiet diskuterte aktuelle saker for rådsmøtet. Følgende saker 
foreslås for Ordførerkollegiet: 

- Representantskap Vekst i Grenland  
- Krafttilgang (konsesjon)  
- Ren frierfjord-prosjektet 
- Samferdsel og NTP. 
- Fastlegesituasjonen.  
- Eventuelt 

 

40/21 Saksliste Ordførerkollegiet 
 
KDK diskuterte aktuelle saker for det kommende Ordførerkollegiet. 
Følgende blir foreslått:  

- Markering av 22. juli 
- Saksliste for Grenlandsrådet 
- Koronahåndtering.  

 

41/21 Digitale Grenland 
 
Sondre orienterte om endring i lederskapet til nettverket.  
 
Konklusjon: Kommunedirektørkollegiet tok saken til orientering.  
Sak om DigiTV legges til neste møtepunkt i kommunedirektørkollegiet. Sondre blir med i 
koordinering av felles saksfremlegg. Per sender saken til Sondre. 
  

42/21 Eventuelt 
 
Valg av representant fra Grenland til kommunedirektørutvalget 
 



 

Konklusjon: Per og Sondre koordinerer arbeidet med representant fra 
Grenlandsregionen.  
  
* Karin Finnerud ble valgt i etterkant av møtet. 

 

 


