Saksliste Kommunedirektørkollegiet
- 11.03.2021Tid/sted:
Til stede:
Kommunedirektør i Bamble:
Kommunedirektør i Drangedal:
Kommunedirektør i Kragerø:
Rådmann i Porsgrunn:
Kommunedirektør i Siljan:
Kommunedirektør i Skien:

kl. 09:00- 11:00 /Teams
Geir H. Bjelkemyr-Østvang
Hans Bakke
Inger Lysa
Per Wold
Jan Sæthre
Karin G. Finnerud

Prosjektleder saksbehandling:
Kristine Langerød
Assisterende kommunedirektør Skien: Jan Petter Johansen
Grenlandssamarbeidet:
Saksnr.
18/21

(09:00-09:31)
(09:00-09:31)

Sondre Groven

Kommunedirektørkollegiet
Referat fra møtet den 05.02.2021
Referatet ble ekspedert den 08.02.2021.
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.

19/21

Saksbehandlingssystem
Prosjektleder, Kristine Langerød, orienterte om prosjektet og saksfremlegget knyttet til
valg av arkivkjerne.
Det er en sterk oppfordring fra styringsgruppen at man arbeider mot felles løsninger for
regionen.
Konklusjon: Saken utsettes. Skien kommune gjennomfører en intern gjennomgang
knyttet til arkivkjerneproblematikken.

20/21

Koronasituasjonen
Kommunedirektørene orienterte om koronasituasjonen, inkludert vaksineringen.
På generell basis er det noe smitte i regionen. Blant annet ved Croftholmen og NAVSkien. Drangedal har p.t. to klasser i ventekarantene. Det er også knyttet non
utfordringer til den kommende påskeferien.
Videre går det bra med vaksineringen. Kommunene har god kapasitet til å sette flere
vaksiner.
Porsgrunn sender over sak angående tiltak til Drangedal og Kragerø.

21/21

Vekst i Grenland
Kommunedirektør i Skien, Karin Finnerud, orienterte om avviklingsarbeidet angående
Vekst i Grenland.
Det jobbes aktivt med denne prosessen. Dette gjelder både i tilknytning de ansatte og i
forbindelse med de ulike funksjonene og prosjektene. HR i Skien er koblet på når det
gjelder de ansatte i ViG. Næringssjefene i kommunene er koblet på det mer funksjonelle
arbeidet.
Konklusjon: Kollegiet tar saken til orientering. Møtet den 13.04. flyttes til den 19.04. for
å diskutere saken videre.

22/21

USN – samarbeid mellom USN og Grenlandskommunene
Oppfølging av sak 89/20 fra Rådmannskollegiet (saksfremlegg ligger vedlagt).
Sondre orienterte om utviklingen knyttet til stillingen og samarbeidet med USN.
Konklusjon: Sondre innkaller til møte med USN, for å diskutere Birkelandsprofessoratene
og den administrative stillingen nærmere.

23/21

Grenlandsrådet 05.03.2021.
Kollegiet diskuterte det siste Grenlandsrådet og oppfølginger fra møtet.
Kollegiet foreslo temaer knyttet til infrastruktur (Rv36 og Vestfoldbanen). Prosjektet i
Frierfjorden ble også trukket frem. Sondre avtaler med Bamble kommune.
Det er Ordførerkollegiet som setter endelig saksliste for Grenlandsrådet.

24/21

Prosjektgruppe Beredskap
Grenlandssamarbeidet har etablert et prosjekt knyttet til beredskap og pandemi.
Prosjektmedlemmer fra deltakerkommunene skal meldes inn.
Kommunene melder inn deltagere til rådgiver. Oppstart av prosjektet bør ikke settes i
gang før pandemisituasjonen blir mer oversiktlig.

25/21

Delavtaler med STHF
Kommunedirektørkollegiet har tidligere foreslått at kommunalsjefene får myndighet til å
undertegne underavtaler med STHF.
Konklusjon: Kommunalsjefene får mandat til å signere på underavtaler med STHF, på
vegne av kommunedirektøren. Overordnet avtale mellom STHF og kommunene skal
fortsatt undertegnes av ordfører/kommunedirektør.

26/21

Eventuelt

IKT
Hans orienterte om situasjonen i Drangedal.
Kommunedirektørene er åpne for ev. henvendelse fra Drangedal kommune.

