Saksliste Kommunedirektørkollegiet
- 06.04.22. Tid/Sted:
16:00 – 18:00/ Teams
Til stede:
Kommunedirektør i Bamble:
Kommunedirektør i Drangedal:
Kommunedirektør i Kragerø:
Rådmann i Porsgrunn:
Kommunedirektør i Siljan:
Kommunedirektør i Skien:
Grenlandssamarbeidet:

Saksnr
.
22/22

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

Kommunedirektørkollegiet
Godkjenning av referat
Referat gjelder møtet den 11.02.22.
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.

23/22

Oppfølging etter ViG (oppsamlingssak)
Kommunene er enige om hovedplanen som er skissert ang. funksjoner etter ViG. Dette
gjelder også finansiering.
I det nyetablerte oppgavefellesskapet utgjør ordførerne representantskapet.
Representant fra KDK blir sekretær for representantskapet. Styret tas dermed ut av
forslaget til avtale og sak.
Kompetansesenter for Miljø og Helse (KMH):
- Leder av avviklingsstyret til ViG, Kjell Ekman representerer på generalforsamling.
- KDK foreslår Robin Kåss som medlem til styret. Dette avklares med Ordførerne.
- Angående finansiering vises det til overnevnte hovedplan for videreføring av
funksjoner etter ViG.

24/22

Oppdatering Kongsberg
Sondre oppdaterte om møte med Kongsbergregionen og neste møte i KDK.

25/22

Reiseliv
Kollegiet diskuterte spørsmål knyttet til reiseliv.

Dag orienterte. Når det gjelder felles anbud for Telemark, så er dette arbeidet i gang, på
tvers av regionene i Telemark. Næringssjef i Kragerø ar utsjekk med de andre
næringssjefene i Grenland.
Porsgrunn kommer til å kjøpe direktetjenester fra Visit. Når det gjelder de ulike
sertifiseringene ønsker KDK en samtale med Visit.
Skiens sak til formannskapet:
https://opengov.360online.com/Meetings/skien/File/Details/2354210.PDF?fileName=Vu
rdere%20videre%20avtale%20om%20reiselivstjenester&fileSize=1419742
Videre oppsummerte KDK samlingen på Gaustablikk. Samarbeidet med Vestfold vil trolig
endres ved deling av fylkene.
26/22

Eventuelt
Spesialrådgiver i Grenlandssamarbeidet:
Karin orienterte om videre prosess.
Grep
Sak om Grep settes på sakskartet til neste møtepunkt i OK.
Status fra kommunene:
Drangedal:
Jobber med flyktninger og håndteringen av dette.
Omstillingskommune er vi i gang med.
Bamble:
Oppdatering knyttet til fastlegesituasjonen.
Kommunen har et vedtak om utredning om alternative modeller for fastlegene.
Geir orienterte videre om situasjonen på Langrønningen.
Porsgrunn:
Rose Marie orienterte om arbeidet knyttet til Ukrainakrisen, budsjettprosess og
rekruttering.
Siljan:
Jan orienterte om status knyttet til Smittevern-/kommuneoverlege.
Skien:
Karin orienterte om arbeidet med flyktninger og fastleger.
Saksbehandlingssystem
Med bakgrunn i forsinkelse i prosjektet forlenges engasjementet til prosjektleder;
Kristine Langerød tom 30.06.23.

