
 

Referat Kommunedirektørkollegiet 

- 16.08.21. - 

 

Sted/ tid:      Brekkeparken / 08:30- 11:10 
 
Til stede: 
Kommunedirektør i Bamble:    Geir H. Bjelkemyr-Østvang 
Kommunedirektør i Drangedal:    Hans Bakke 
Konstituert kommunedirektør i Kragerø:  Beate With 
Rådmann i Porsgrunn:     Per Wold 
Kommunedirektør i Siljan:    Jan Sæthre 
Kommunedirektør i Skien:    Karin G. Finnerud 
Grenlandssamarbeidet:    Sondre Groven 
 
Andre: 
Prosjektleder saksbehandling:   Kristine Langerød (08:30-08:58) 
Vekst i Grenland    Hanne Gro Haugland (09:00-09:30) 
Vekst i Grenland    Vibeke Hofsten Abrahamsen (09:00-09:30) 
 

 

Saksnr. Kommunedirektørkollegiet 
 

51/21 Referat fra møtet den 04.06.21. 
 
Referatet ble ekspedert den 07.06.21. 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.  
 

52/21 Saksbehandlingsverktøy 
 
Prosjektleder, Kristine Langerød, orienterte. 
 
Vedtak:  

1. Styringsgruppa tok den foreslåtte løsningen om kravstillelse av et forpliktende 
utviklingsløp for integrasjon med Documaster til etterretning.  

2. Nytt utlysningstidspunkt (1. november 2021) ble tatt til etterretning.  
3. Styringsgruppa tiltrådte prosjektgruppas innstilling om en felles utlysning med 

eByggesak.  
4. Styringsgruppa tiltrådte prosjektleders innstilling om å samarbeide videre med 

Larvik om anskaffelsen.    
 

53/21 Finansiering av Grenlandssamarbeidet 
 
Sondre orienterte om finansieringen av samarbeidet.  
 



 

Vedtak:  
1. Spesialrådgiverstillingen til Grenlandssamarbeidet videreføres med 

finansieringsordningen som er spesifisert i vedtektene til samarbeidet. 
2. Grenlandsrådets møter dekkes av deltakerkommunene, i tråd med samarbeidets 

vedtekter.  
 

54/21 Koronasituasjonen 
 
Kommunedirektørene oppdaterer hverandre på status i egen kommune. 
 
Vedtak:  
Kollegiet tok status i de ulike kommunene til orientering. 
 

55/21 
 

Avviklingsstyre og digitale databaser - ViG 
 
Per orienterte om status for avviklingsstyret. 
 
Kommunedirektørkollegiet ble etter vedtak i representantskapet til ViG, utpekt til å sette 
sammen et avviklingsstyre for selskapet. Dette var under forutsettelse at departementet 
godkjente avviklingen. Denne godkjenningen er nå bekreftet og mottatt. Avviklingsstyret 
består av Kjell Ekman (styreleder), Inger Lysa og Ketil Mjøen. 
 
Hanne Gro Haugland og Vibeke Hofsten Abrahamsen fra ViG orienterte om selskapets 
databaser.  
 
Vedtak:  

1. Kommunedirektørene støttet valg av avviklingsstyre. 
2. Databasene til ViG håndteres av Grenlandssamarbeidet. Det inngås dialog med 

IKA Kongsberg. 
3. Grenlandssamarbeidet og næringssjefene inngår dialog knyttet til videreføring av 

innhold fra ViG sine nettsider.  
 

56/21 Orientering om arbeidet i Helsefellesskapet og sekretariatsfunksjonen 
 
Sondre orienterte om status for Helsefellesskapet i Telemark og deltagelsen i 
sekretariatet.  
 
Vedtak: 

1. Spesialrådgiver deltar i sekretariatet til Helsefellesskapet på strategisk- og 
partnerskapsnivå. 

2. Kollegiet mener evalueringen av Helsefellesskapet bør utsettes med et år.  
3. Evalueringen bør gjennomføres av eksterne.  

 

57/21 Lederskap av Kommunedirektørkollegiet, møteform og deltagelse i Ordførerkollegiet 
 
Kollegiet diskuterte videre møteform og møteleder for kollegiet. 
 
Vedtak:  



 

Karin Finnerud velges som midlertidig møteleder. Det er ønskelig å rullere dette på 
tilsvarende måte som for Ordførerkollegiet (to år av gangen). 
 

58/21 Forankring av Grenlandssamarbeidet 
 
Med bakgrunn i endringene i kommunedirektørkollegiet foreslo rådgiver en 
gjennomgang av mandat, arbeidsmåter og satsingsdokument i et møte på høsten. 
 
Vedtak:  
Jan og Sondre forbereder sak og gjennomgang av Grenlandssamarbeidet til møte i løpet 
av høsten. Dette skal innlede til debatt om hva samarbeidet bør fokusere på videre 
fremover.  
 

59/21 Saksliste til Grenlandsrådet den 27.08.21 
 
Kommunedirektørkollegiet diskuterte det kommende Grenlandsrådet. 
 
Det kom ingen innspill til saker.  
 

60/21 Skjønnsmidler 
 
Sondre orienterte om svar fra Statsforvalteren knyttet til skjønnsmidlene.  
 
Vedtak: Saken ble tatt til orientering.  
 

61/21 Kostnadsnøkler for interkommunale samarbeid 
 
Oppfølging av sak 45/21 den 04.06.  
 
Vedtak:  
Det gjennomføres en ekstra runde knyttet til kostnadsnøklene. Alle kommuner deltar i 
dette arbeidet. Ny sak legges frem for kollegiet utover høsten. Skien kommune kaller inn.  
 

62/21 Eventuelt 
 

 

 

 

 

 


