
 

Referat Kommunedirektørkollegiet 

21.06.22. 

Tid/Sted: 
      09:00 – 12:05 / Kragerø rådhus 
Til stede: 
Kommunedirektør i Bamble:    Geir H. Bjelkemyr-Østvang 
Kommunedirektør i Drangedal:    Hans Bakke 
Kommunedirektør i Kragerø:    Dag W. Eriksen 
Rådmann i Porsgrunn:     Rose- Marie Christiansen 
Kommunedirektør i Siljan:    Jan Sæthre 
Kommunedirektør i Skien:    Karin G. Finnerud 
Grenlandssamarbeidet:    Sondre Groven 
 
Andre: 
Grenlandssamarbeidet:    Kristine Langerød (09:15 – 09:35) 
Drangedal kommune:    Tore Halvorsen (10:40-11:00) 
Kragerø kommune    Geir Lia (10:40-11:00) 
Porsgrunn kommune    Øyvind Solbakken (10:40-11:00) 
Skien kommune    Monika Lønnebakke (10:40-11:00) 
 

 

Saksnr. Kommunedirektørkollegiet 
 

41/22 Referat fra møtet 10.05.22. 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent. 
 

42/22 
09:15 

Saksbehandlingsprosjektet 
 
Kristine Langerød orienterte om status for anskaffelsen.  
 
Presentasjonen ligger vedlagt. 
 
Det vil være færre ansatte som blir med på presentasjon og diskusjon i runde to av 
anskaffelsen. 
 
Prosjektet må utfordre KDK på likhet i rutiner, etc., slik at man får kommunene til å bli 
likere.  
 
Når det gjelder leverandørens krav til ressurser ved implementering, vil det komme en 
plan fra prosjektet.  
 

43/22 Status reiseliv 
 
Dag orienterte om Kragerøs arbeid ifbm. reiselivsavtale. 



 

Det kommer et ferdig utarbeidet anbudsdokument som Kragerø tar ansvar for, med et 
kort saksfremlegg som følger med.  
 
Kommunene får mulighet for å komme med tilbakemeldinger før endelig dokument 
sendes ut. Det gjøres via regionkontakten som er Dag.  
 
Anbudsdokumentene skal være klare til augustmøtet.  
 

44/22 
10:40-
11:00 

Oppdatering fra næringssjefene 
 
Næringssjefene orienterte om den sist utviklingen knyttet til oppgavefellesskapene, 
Grenland næringsfond og Arendalsuka. 
 
Næringssjefene utarbeider fullmakt knyttet til håndteringen av Grenland næringsfond.  
Fullmakt legges ved referatet.  
 
Kommunene mottar faktura om funksjonene som skal videreføres etter ViG. 
 
Kommunedirektørene gir en tilbakemelding til egen næringssjef om deltagelse på 
Arendalsuka.  
 

45/22 Nettverkskartlegging 
 
Sondre orienterte.  
 
Kommunedirektørene tar en runde med egne kommunalsjefer. 
 

46/22 Runde rundt bordet 
 
Kollegiet tok en runde rundt bordet, for kort status fra de ulike kommunene.  
 

47/22 Oppfølging etter Grenlandsrådet 
 
Kollegiet diskuterte vitaliseringen av samarbeidet. 
 
Samarbeidet jobber med videre struktur og organisering. Ny daglig leder involveres i 
dette arbeidet. 
 

48/22 Fastlegesituasjonen 
 
Rose-Marie innledet med situasjonen i Porsgrunn.  
 
Kollegiet orienterte om status i egen kommune.  
 
Det leveres et skriv fra Grenlandsregionen til statsråden neste uke, sammen med et 
ønske om et møte. 
 
Skien innkaller til kommunalsjefsmøte hvor fastlegesituasjonen diskuteres videre.  
 



 

 

49/21 Kompetansesenter Miljø og Helse 
 
Karin orienterte om dialog med styreleder.  
 
Finansieringen ligger der etter ViG, og portalen har fått skjønnsmiddelstøtte.  
 

50/22 Eventuelt 
 
DigiTV 
 
Karin orienterte om mail som er utsendt fra KS.  
Carolina Toll inviteres inn til KDK i løpet av høsten.  
 
Skiensmodellen 
Geir Lia orienterte.  
 
Anette Gerner inviteres til å orientere i Kragerø.  
 
Helsefellesskapet 
 
Avventer evalueringen av Helsefellesskapet.  
 

 

 

 


