
 

Saksliste Kommunedirektørkollegiet 

08.01.2021. 

 

Sted:      Teams 
Tid:      08:30 – 10:40 
 
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 
Assisterende kommunedirektør i Skien      Jan P. Johansen (08:30-09:00) 
Prosjektleder saksbehandlingsverktøy      Kristine Langerød  (08:30-09:00) 
 
Møteleder:      Per Wold 
Referent:      Sondre Groven 
 

 

Saksnr. Kommunedirektørkollegiet 
 

01/21 Referat fra 15.12.2020 
 
Referat fra møtet den 15.12.2020. Dette ble ekspedert den 17.12.2020. 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

02/21 Saksbehandlingssystem 
 
Prosjektleder, Kristine Langerød, orienterte om utviklingen til prosjektet og 
prosess knyttet til eByggesak.  
 
Presentasjonen ligger vedlagt. 
 
Konklusjon: 
Prosjektleder, i samarbeid med Prosjektgruppen, utarbeider sak som legges 
frem for styringsgruppen den 05. februar.  
Saksfremlegget skal ta stilling til videre fremdrift/samarbeid med eByggesak og 
anskaffelse av en leverandør eller separate moduler (flere leverandører). 
Videre skal saksfremlegget vise til erfaringer fra andre lignende prosesser.   
 

03/21 Koronasituasjonen 
 
Kommunedirektørene diskuterte situasjonen knyttet til pandemien. 
 



 
Felles for regionen har vært en periode rundt jul og oppstart på det nye året. 
Regionen har hatt en vekst i antall smittede, selv om man nå kan se en 
antydning til at smittetallene går noe ned.  
 
Kommunene er i gang med vaksineringen av innbyggerne. Denne organiseres 
noe ulikt på tvers av kommunegrensene. Dette henger sammen med 
kommunestørrelse og antall vaksiner som mottas.  
 
Kommunene forholder seg til de sentrale restriksjonene, samtidig som at 
enkelte av kommunene har ytterligere restriksjoner og forskrifter. Dette skyldes 
den svært krevende situasjonen i Grenland.  
 
Det er noe forskjeller mellom kommunene knyttet til om kommunen er i sone 1 
eller 2. Videre har smittenivået en innvirkning. Eksempelvis har Skien og 
Porsgrunn rødt nivå på barnehager og barneskoler, mens eksempelvis Bamble 
befinner seg på gult nivå. 
 
Kommuneoverlegene kan inngå i en vaktordning for å avlaste noe. Enkelte av 
kommunene har også delegert noen av oppgavene til andre ansatte.  
 
Porsgrunn tar initiativ til en kartlegging av importsmitten. De øvrige 
Grenlandskommunene inviteres til å delta.  
 
Inger kontakter KS med bakgrunn i henvendelse angående portforbud. 
 

04/21 Vekst i Grenland 
 
Oppfølging av sak 99/20 fra 15.12.2020. 
 
Karin Finnerud orienterte om møtet med styreleder og daglig leder i ViG.  
I hovedsak handlet møtet om hva ViG har gjort med bakgrunn i vedtaket til 
representantskapet og hvilke vurderinger som er gjort.  
 
Det legges frem et forslag til tidslinje/mal for Ordførerkollegiet den 18.02. Skien 
koordinerer prosessen videre.  
 

05/21 Eventuelt 
 
Skjønnsmidler 2021 
 
Sondre orienterte om ordningen for 2021. Søknadsfrist for prosjektene er den 
5. februar.  
 
Jan og Sondre koordinerer med tanke på realiseringen av prosjekt innen 
beredskapsarbeid.  
 
Felles sak friluftsråd. 
 
Sondre tar kontakt med Friluftsrådet for utarbeidelse av felles sak.  
 

 


