
 

Saksliste Kommunedirektørkollegiet 

- 05.02.2021 – 

 
Sted:      Teams  
Tid:      08:30-11:30 

Til stede: 
Kommunedirektør i Bamble   Geir H. Bjelkemyr- Østvang 
Kommunedirektør i Drangedal   Hans Bakke 
Rådmann i Porsgrunn    Per Wold 
Kommunedirektør i Siljan   Jan Sæthre 
Kommunedirektør i Skien   Karin Finnerud 
Assisterende kommunedirektør i Skien  Jan P. Johansen  (08:30-08:45) 
Prosjektleder saksbehandlingsverktøy  Kristine Langerød  (08:30-08:45) 
Vestfold og Telemark idrettskrets       Sondre Fjelldalen       (09:00-10:05)                                                                        
NFF Telemark (fotballkretsen)              Gaute Brovold              (09:00-10:05)                                                                   
Norges Håndballforbund Region Sør   Ole-Kristian Strøm    (09:00-10:05)                                                                   
Telemark Bedriftsidrettskrets,               Thomas Stornes   (09:00-10:05)                                                           
Kompetansesenter Miljø og helse Maren Anne Røed (10:15-10:35) 
 
Møteleder:     Per Wold 
Grenlandssamarbeidet:  Sondre Groven 
 
Forfall: 
Kommunedirektør i Kragerø   Inger Lysa 

 
 

Saksnr. Kommunedirektørkollegiet 
 

06/21 Referat 08.01.2021 
 
Referat fra møtet den 08.01.2021. Referatet ble ekspedert den 11.01.2021. 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader 
 

07/21 
08:30-
09:00 

Saksbehandlingssystem 
 
Prosjektleder, Kristine Langerød, orienterte om status og bestilling fra møtet den 
08.01.2021, sak 02.21. 
 
Konklusjon:  
Kommunedirektørene vedtok prosjektgruppens innstilling. Innstillingen er som følger:  
 
«Prosjektgruppa for anskaffelse av saksbehandlingssystem til Grenlandskommunene 
tilrår at dialog mellom dem og prosjektgruppa for eByggeSak fortsetter frem til mai 



 

2021 for å avklare om det er best å gjennomføre en samlet anskaffelse eller to separate 
anskaffelser av de to systemene.  
Prosjektgruppa for anskaffelse av saksbehandlingssystem til Grenlandskommunene 
legger frem en ny sak om anskaffelsesprosess for styringsgruppa på møte i 
kommunedirektørkollegiet 04.06.21.» 
 
 

08/21 
09:00-
10:05 

Møte med idretten 
 
Representanter fra idretten i Vestfold og Telemark idrettskrets ønsket en dialog med 
Kommunedirektørkollegiet. 
 
Representantene fra idretten la frem status og situasjonsbeskrivelse. Dette var særlig i 
lys av koronasituasjonen. Reglement, forskrifter og lokale tilpasninger ble diskutert. 
Sondre Fjelldalen la også frem ulike formuleringer på forskrifter/reglement i 
Grenlandskommunene. Dette lager utfordringer for idretten.  
 
Det ble også diskutert mulighetene for differensiering på tvers av idretter. Dagens 
forskrifter/reglement har et bredt nedslagsfelt og rammer generelt.  
 
Kommunedirektørene deler idrettens bekymringer knyttet til frafall, aktivitet og psykisk 
og fysisk helse. Direktørene tar til seg innspillene fra idretten. Det ble videre påpeket at 
kommunene beveger seg i et landskap hvor man både må ta hensyn til smittevern og 
aktivitet.  
 

09/21 
10:05-
10:35 

Kompetansesenter 
 
Avviklingen av ViG får konsekvenser for Kompetansesenter for miljø og helse. 
Maren Anne Røed orienterte om utfordringene.  
 
Presentasjonen til Maren Anne ligger vedlagt referatet. 
 
Finansieringen av Kompetansesenteret må ses i sammenheng med den generelle 
avviklingen av ViG.  Finansieringen er på plass ut 2021.  
Maren Anne sender grunnlag på sum/søknad til kommunene. 
 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.  
 

10/21 Årsmelding og Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 
 
Sondre orienterte om Årsmeldingen for 2020 og Handlingsplanen for 2021. 
 
Konklusjon: Årsmelding og Handlingsplan ble godkjent og sendes til Ordførerkollegiet.  
 

11/12 Grenland friluftsråd 
 
Oppfølging av sak 05/21 (Felles sak friluftsråd), fra Kommunedirektørkollegiet den 
08.01.21. 
 



 

Sondre orienterte. 
 
Forslag til konklusjon: Siljan deler sin sak med de resterende kommunene, for å få 
likelydende saker i Grenland.  
 

12/21 Prioritering skjønnsmidler 
 
Sondre orienterte.  
 
Konklusjon: Følgende søknadssum ble godkjent og sendt til Statsforvalteren: 
 

Prosjekt Søknadssum 

Velferdsteknologi 700 000 

eByggesak 100 000 

Portal 600 000 

DigiTV 600 000 

Beredskap 200 000 

  
 

13/21 Datasikkerhet 
 
Hans Bakke ønsket å diskutere datasikkerheten til kommunene. Dette er knyttet til 
situasjonen i Østre Toten. 
 
Situasjonen i Grenland er noe ulik, blant annet knyttet til at tre av kommunene er med i 
ITG.  
 
Det er åpent for Drangedal å ta kontakt med ITG på feltet. Telefold kan også tas kontakt 
med om dette.  
 

14/21 Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper 
 
Sondre orienterte. 
 
Konklusjon: Sondre utarbeider et høringssvar på vegne av Grenlandssamarbeidet. 
Ordførerne orienteres om at det utarbeides et administrativt høringssvar.  
 

15/21 Strategisk plan for Grenlanssamarbeidet 
 
Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet har vært i kommunestyret i Kragerø og 
formannskapet i Siljan.  
 
Konklusjon: Sondre gjør justeringer knyttet til næringsarbeidet og Vekst i Grenland.  
 

16/21 Koronasituasjonen 
 
Siljan er den kommunen som i den siste tiden har hatt den mest utfordrende 
situasjonen. Situasjonen er på bedringens vei. Grenlandskommunene har relativt lave 
smittetall for øyeblikket.  
 



 

Kommunene er i gang med vaksinering, men skulle gjerne hatt flere vaksiner. Det er en 
viss utfordring i flere av kommunene knyttet til bemanning, og da særlig i barnehagene.  
 
Bamble, Skien og Porsgrunn har alle lokale forskrifter som er gjeldende frem til 16. 
februar. Bamble oppretter et lokalt koronafond for det lokale næringslivet. Flere av 
kommunene har hatt lignende tiltak.  
 

17/21 Eventuelt 
 
Henvendelse USN 
 
Henvendelsen er knyttet til lærerutdanningen og en bekymring knyttet til linjene som 
tilbys i fremtiden.  
 
Konklusjon: Sondre utarbeider skriv i samarbeid med USN. Per formidler videre til Tollef 
Stensrud, slik at oppvekstsjefene kobles på.  
 
 
Saksliste Ordførerkollegiet 
 
Følgende foreslås: 

- Agenda Grelandsrådet.  
- Årsmelding og handlingsplan 
- Koronasituasjonen 
- USN 
- Status om ViG 
- Idretten og frivilligheten 
- Henvendelse fra region i Agder 

 
 
ViG 
 
Karin orienterte.  
 
Det er jevnlige møter med ViG, som er representert ved styreleder og daglig leder. Det 
har også etablert dialog med Proventia, som er positive til å ta over mye av 
etablererarbeidet. 
 
Konklusjon: Ordførerne orienteres om utviklingen. Sondre skriver sak.  
 
Skiensmodellen 
 
Jan orienterte. Revisjon av modellen er i gang. 
 

 

 

 


