Saksliste Kommunedirektørkollegiet
- 12.10.21.Tid / sted:
Til stede:
Kommunedirektør i Drangedal:
Konstituert kommunedirektør i Kragerø:
Rådmann i Porsgrunn:
Kommunedirektør i Siljan:
Kommunedirektør i Skien:
Grenlandssamarbeidet:

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

Andre:
Visit Telemark
STHF
ViG
Styreleder avviklingsstyret ViG
Skien kommune
Kragerø kommune
Porsgrunn kommune
Grenlandssamarbeidet

Anne-Hege Svartdal
Tom H. Rønning
Hanne Gro Haugland
Kjell Ekman
Monika Lønnebakke
Geir Lia
Øyvind Solbakken
Kristine Langerød

Forfall:
Kommunedirektør i Bamble:

Geir H. Bjelkemyr-Østvang

Saksnr.
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09:00 – 12:00 / Kaffehuset

(08:30-09:00)
(09:00-10:00)
(10:00-10:40)
(10:00-10:40)
(10:40-11:10)
(10:40-11:10)
(10:40-11:10)
(11:10-11:30)

Kommunedirektørkollegiet
Referat fra møtet den 16.09.21
Referatet ble ekspedert den 27.09.21.
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.
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Visit Telemark
Daglig leder ved Visit Telemark, Anne Hege Svartdal, orienterte.
Presentasjonen ligger vedlagt.
Vedtak: Kollegiet tok presentasjonen til orientering. Bærekraftssertifisering diskuteres
nærmere på neste møte. Kommunedirektørene bør ha et fullstendig beslutningsgrunnlag
for hva sertifiseringen vil kreve av kostnader.
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Orientering fra STHF
Direktør ved STHF, Tom Helge Rønning, orienterte om status ved sykehuset og
utviklingsplanene.
Driften ved sykehuset er på vei tilbake mot normalen etter en lang periode hvor korona
har tatt mye oppmerksomhet. Sykehuset har laget en delplan knyttet til innleggelser av
barn gjennom høsten og vinteren.
Det er en kraftig vekst i henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien. Her er det viktig
med et godt samarbeid med kommunene.
Sykehusdirektøren orienterte videre om den økonomiske situasjonen og
utbyggingsplaner ved sykehuset. Utbyggingsplanene omhandlet strålesenteret og nytt
sengebygg.
Det ble også orientert om utfordringene knyttet til spesialister innen psykiatrien og
kapasitetsutfordringene innen sikkerhetspsykiatrien.
Til slutt ble det også orientert om status for Helsefellesskapet i Telemark. Det er viktig at
kommunene og sykehuset tar et eierskap for dette sammen.
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Vekst i Grenland
Styreleder for avviklingsstyret og daglig leder ved Vekst i Grenland orienterte.
Vedtak:
1. Det opprettes et kommunalt oppgavefellesskap (KO) i tilknytning til
Grenlandssamarbeidet. Håndteringen av fondet plasseres her.
2. Det legges skrives en politisk sak om opprettelsen av KO. Sondre koordinerer
saksfremlegget med avviklingsstyret og næringssjefene.
3. Underlag til sakslister og låneopptak fra ViG arkiveres.
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Orientering fra næringssjefer
Monika Lønnebakke (Skien), Geir Lia (Kragerø) og Øyvind Solbakken (Porsgrunn)
orienterte om følgende saker:
- Høringsuttalelser om «Regional strategi for forsking, innovasjon og næring i
Vestfold og Telemark 2022-2030» og «Regional strategi for reiseliv og
opplevelser 2022-2030»
Vedtak: Høringsuttalelsene legges frem for politisk behandling med foreslåtte endringer.
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Saksbehandlingsprosjektet
Kristine Langerød orienterte om utviklingen til prosjektet.

Vedtak: Prosjektleder får mandat til å utarbeide og foreslå en plan for drift og forvaltning
av nytt saksbehandlingssystem i Grenland.
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Satsingsområder for Grenlandssamarbeidet
Saken ble utsatt til november.
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Innmeldte saker
DigiTV
Saken ble utsatt til november.
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Eventuelt

