Referat Kommunedirektørkollegiet
- 10.05.22. Tid/Sted:
09:00 – 11:10 / Rådhusstua
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:
Kommuneoverlege Porsgrunn

Kristine Langerød (08:30 – 09:00)
Jan Arne Hunnestad (09:00-09:20)

Saksnr.
32/22

Kommunedirektørkollegiet
Referat fra møtet 22.04.22
Konklusjon: Referatet ble godkjent, under forutsetning av at punkt om
nettverksløsninger legges til.

33/22

Saksbehandlingsprosjektet
Prosjektleder, Kristine Langerød, orienterte om tilbudene som har kommet inn, tidslinje
og risikoanalysen som er gjennomført.
Ifbm. risikoanalysen er sårbarhet til nøkkelpersoner, opplæring og lederfokus/opplæring
blant de største risikofaktorene.
Det legges opp til at prosjektleder orienterer det politiske i de ulike kommunene utover
høsten.

34/22

Grenlandssamarbeidet
Karin og Sondre orienterer om status for rekrutteringsprosess, nettverkskartleggingen og
ny leder av rådet.
Stillingsutlysningen er utformet og ligger til godkjenning hos leder. Nettverksoversikten
jobbes med frem mot neste møte.
Videre har dagens leder av rådet hatt denne rollen i de skisserte to årene. Det ble
diskutert om vedkommende bør sitte på denne frem til valget.

35/22

Årsmelding og Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet
Sondre orienterte om Årsmelding for 2021 og Handlingsplan for 2022.
Tabell med ulike samarbeid er ikke oppdatert, men oppdateres før videre behandling.
Videre bør det endres på punkt om Siljan og GBR, samt under punkt 1.1.4.
Konklusjon: Dokumentene ble godkjent med overnevnte endringer.

36/22

Miljørettet Helsevern
Jan Arne Hunnestad orienterte.
Det gjennomføres en ny runde på revidert forslag til avtale.
Avtalen legges frem for kollegiet.

37/22

Saksliste for Ordførerkollegiet og Grenlandsrådet
Mulige forslag til temaer for Ordførerkollegiet:
- Orientering fra næringssjefene (sier litt fra besøket i Arendal- batterifabrikk)
- Valg av ny leder
- Sak fra Grep
- Oppdatering Grenlandssamarbeidet (rekruttering og Kongsbergtur)
- Fylkesdeling – hva nå for Grenlandsregionen
- Årsmelding og Handlingsplan Grenlandssamarbeidet
Mulige forslag for Grenlandsrådet:
- Årsmelding og Handlingsplan Grenlandssamarbeidet
- Valg av ny leder
- Representantskap ViG
- Kraftkonferanse

38/22

Runde rundt bordet
Kommunedirektørene kommer med en statusoppdatering fra egen kommune.
Kragerø: orienterte om mulige samarbeid knyttet til Armenia og status for
legevaktssamarbeidet.
Siljan: Orienterte om grunneierforhold og rekruttering av ny helsesjef.
Drangedal: Orienterte om renseanlegg sammen med Nissedal, rekruttering av
økonomisjef og omstillingsplan.
Porsgrunn: Orienterte om ny kommunalsjef og RV36.
Skien: Orienterte om GBR, Samfunnsplanen og to nye kommunalsjefer.

39/22

Lederutviklingskonferanse
Kommunedirektørkollegiet diskuterte muligheten for konferanse.
KDK ønsket ikke en slik konferanse i 2022, men med mulighet for 2023. Dette kan ses i
sammenheng med en nettverkstankegang i regionen og nytt sak/arkivsystem.

40/22

Eventuelt
Faktura Portal Miljø og Helse
Det ble orientert om økonomi og styreverv. Kollegiet har ingen innsigelser til
valgkomiteens kandidat.
Interkommunalt samarbeid innen byggesak
Dag orienterte om situasjonen i Kragerø og resten av kollegiet orienterte om sin status.
Kragerø følger opp videre dialog.
Strøm til soknet
Kollegiet diskuterte håndteringen. Det er ikke bevilget noen midler direkte til dette.
Rekruttering
Karin orienterte om forespørsel fra formannskapet knyttet til samarbeid om rekruttering
og da særlig innen helse.
HR-nettverket og Kompetansenettverket kontaktes for videre arbeid.

