Referat Kommunedirektørkollegiet
- 11.02.22. Tid/Sted:
08:30 – 11:10 / 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:
Grenlandssamarbeidet:
Avviklingsstyret for Vekst i Grenland:
Byggesaksleder Skien kommune:
Næringssjef Porsgrunn kommune:
Næringssjef Skien kommune:

Kristine Langerød
Kjell Ekman
Hallstein Bast
Øyvind Solbakken
Monika Lønnebakke

Saksnr.
12/22

(08:30 – 08:50)
(08:50 – 09:05)
(09:05 – 09:20)
(10:15 – 10:35)
(10:15 – 10:35)

Kommunedirektørkollegiet
Referat fra møtet 20.01.22
Referatet ligger vedlagt.
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes som det foreligger.

13/22

Saksbehandlingsprosjektet
Kristine Langerød orienterte om siste utviklingen i prosjektet.
Presentasjonen ligger vedlagt.

14/22

Vekst i Grenland
Leder for avviklingsstyret, Kjell Ekman, orienterte om avviklingsarbeidet.
Videre ble nøkkeltallene for årsregnskapet, gjenstående beløp og avviklingsoppgjøret
orientert om.
Forslag om fullmakt til Proventia knyttet til Grenland næringsfond, legges frem for
avviklingsstyret 15.02.22.

15/22

Tilsyn byggesak
Byggesaksleder i Skien kommune, Hallstein Bast, orienterte om status og videre planer
for tilsynsarbeidet i regionen etter at felles tilsynskontor ble avviklet.
Man er i etableringsfasen av et nytt og mer uformelt samarbeid. Samarbeidet vil ha en
representant fra hver kommune. Skien har koordineringsansvaret i gruppen.
Samarbeidet skal ha en utadvendt profil og samarbeide om tilsyn, m.m.

16/22

Oppdateringer fra næringssjefene
Næringssjefskollegiet orienterte om status for videreføringsarbeidet av funksjoner etter
ViG og andre aktuelle temaer for regionen.
Øyvind Solbakken og Monika Lønnebakke ga status for videreføring av enkelte
funksjoner etter ViG, deriblant Startopp Telemark.
I forbindelse med opprettelsen av oppgavefellesskapet er det viktig med likelydende
vedtak i kommunene.
Det er ansatt prosjektleder for Industriuka og Arendalsuka.

17/22

Skjønnsmidler
Sondre orienterte om skjønnsmiddelsøknadene som har kommet inn.
Vedtak: Endelig søkerliste og prioritering avklares via mail før 01. mars. Kommunene skal
få noen dager til å vurdere søknadene.

18/22

Møtepunkt i mars og juni
Nye innkallinger ble sendt.

19/22

Kostnadsnøkler
Kollegiet diskuterer status for sak om kostnadsnøkler.
Ordførerkollegiet må ta stilling til om saken skal opp i Grenlandsrådet.

20/22

Saksliste Ordførerkollegiet
Kommunedirektørene diskuterte sakslisten for Ordførerkollegiet den 01.03.22.
Følgende temaer er aktuelle:
- Visit Telemark
- Oppfølging av domstolsbesøket
- Saksliste Grenlandsrådet
o Viktigheten av økt samarbeid på flere områder i Grenland etter splittelse
av fylket
o Planlegging for E18
- Energiprosjekter

-

Orientering fra næringssjefene
Grenland brann og redning.
IKT
Rekruttering i regionen
Miljøkrav til vann og avløp.

Sondre avklarer med Hallgeir for endelig saksliste til Ordførerkollegiet.
21/22

Eventuelt
Søkerlister og innsyn.
Direktørene diskuterte praksis knyttet til søkerlister og innsynsbegjæringer.

