Referat Kommunedirektørkollegiet
- 20.12.21 -

Tid/Sted:
15:30-18:30 / Teams
Til stede:
Kommunedirektør i Bamble:
Kommunedirektør i Drangedal:
Kommunedirektør i Kragerø:
Rådmann i Porsgrunn:
Kommunedirektør i Siljan:
Kommunedirektør i Skien:
Grenlandssamarbeidet:

Geir H. Bjelkemyr-Østvang
Hans Bakke
Dag W. Eriksen
Rose- Marie Christiansen
Jan Sæthre
Karin G. Finnerud
Sondre Groven

Andre:
Yara:
Yara:
Statskraft
Yara:
Skien kommune:
Kragerø kommune:
Porsgrunn kommune:
Grenlandssamarbeidet:

Edina R. Wickholm (15:30- 16:15)
Jon Sletten (15:30- 16:15)
Ole J. Lindaas (15:30- 16:15)
Øystein Kostøl (15:30- 16:15)
Monika Lønnebakke (15:30- 16:15)
Geir Lia fra (15:37- 16:15)
Øyvind Solbakken (1555 - 16:15)
Kristine Langerød (16:15 – 16:30)

Saksnr.

87/21

Kommunedirektørkollegiet
Referat fra møtet den 05.11.21
Referatet ble ekspedert den 11.11.21
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.

83/21
15:3016:15

Statkraft
Statkraft og Yara ønsket en dialog rundt hvordan man kan tilrettelegge infrastrukturen
på kraftsiden, som må til for å oppnå satsningene i Grenland.
Møtedeltakerne orienterte. Presentasjonen ligger ved referatet.
Kommunedirektørene understreket viktigheten av at kommunene kobles på, både med
tanke på forankring og høringsprosess i videre arbeid.

84/21
16:15

Saksbehandlingsprosjektet
Prosjektleder, Kristine Langerød, orienterte.
Vedtak sak 84/21a:
Styringsgruppa vedtar at kvalitet på eByggesaksløsningen skal vektlegges 10 prosent i
den totale anskaffelsen av saksbehandlingssystem med eByggesaksløsning.
Vedtak 84/21b:
Styringsgruppa tiltrer at forvaltningen av nytt saksbehandlingssystem legges til det
kommunale oppgavefellesskapet.
Styringsgruppa tiltrer også at det kommunale oppgavefellesskapet kan delegere
forvaltningsoppgavene videre til en av deltakerkommunene.
Delegasjon av myndighet er betinget av at kommunestyrene i de deltakende
kommunene vedtar å opprette oppgavefellesskapet.

85/21

Korona
Kommunedirektørene orienterte hverandre om situasjonen i sin kommune.
I store trekk er det en økt smittesituasjon i regionen. For enkelte av kommunene har
trykket vært stort. Bamble, Porsgrunn og Skien koordinerte seg ifbm. forskrift om
munnbind.
Videre er det bemanningsutfordringer både knyttet til oppvekst og helse/TISK.
Det er hjemmekontor i flere av kommunene.
Store deler av næringslivet er i en presset situasjon.

86/21

Spesialrådgiver Grenlandssamarbeidet
Spesialrådgiver i Grenlandssamarbeidet ble i 2021 frikjøpt 20% fra sin stilling i
Grenlandssamarbeidet av Skien kommune. De 20 % ble benyttet til å bistå Skien
kommune med sin selskapsoppfølging. Dette var en prøveordning på ett år.
Vedtak: Ordningen med frikjøp (20%) videreføres i 2022. Kapasiteten må vurderes i
sammenheng med nyopprettet kommunalt oppgavefellesskap.

87/21

Skjønnsmidler
Sondre orienterte om (prosjekt)skjønnsmidlene som Grenlandssamarbeidet har søkt på
de siste årene, og endringene disse har gått gjennom.
Vedtak: Søknader på prosjektskjønnsmidler fortsetter å koordineres gjennom
Grenlandssamarbeidet.

88/21

Evaluering av Grenandsrådet og KDK
Veien videre for kollegiet utsettes til man kan møtes fysisk. Kommunedirektørkollegiet
diskuterte rådsmøtet i november.

Kollegiet må jobbe for en god og innholdsrik saksliste til Grenlandsrådet.
89/21

Visit Telemark
Flere av kommunene har per tiden sagt nei til bærekraftssertifiseringen. Andre er usikre
til dette. Saken diskuteres videre når mer er avklart.

90/21

Arendalsuka
Karin informerte om deltagelse knyttet til Arendalsuka i 2022.
Ordførerne har ønsket å delta. Det jobbes med et opplegg mellom næringslivet og
kommunene. Det legges frem en skisse for dette på nyåret.
Den enkelte kommune tar ansvar for booking/overnatting.

91/21

Innmeldt saker
Partnerskap for inkludering og ung deltakelse
Dag orienterte.
Flere av kommunene kommer ikke/er usikre på deltagelse her.
Kompensasjon legene
Jan orienterte.
Fastlegeordning bør diskuteres i kollegiet på nytt.
Leder Tolketjeneste ved Rose-Marie
Rose-Marie orienterte.
Fagstilling blir en virksomhetsleder.

92/21

Stilling til Birkelandsprofessoratene
Sondre orienterte om tilbakemeldinger fra USN.

93/21

Eventuelt

