Saksliste kommunedirektørkollegiet
- 20.01.22. –
Tid/Sted:
09:00 – 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:
GKI:

Kristine Langerød (09:00 – 09:15)
Anette W. Gerner (09:00 – 09:30)

Saksnr.
01/22

Kommunedirektørkollegiet
Referat fra møtet den 20.12.21.
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.

02/22

Saksbehandlingsprosjektet
Kristine Langerød orienterer om kvalitetssikringsarbeid i prosjektet.
Vedtak: Statusrapporteringen ble tatt til orientering.

03/22

Søknad om klimasatsmidler
Anette Gerner orienterte om søknaden.
Vedtak:
1. Kommunedirektørkollegiet vedtar at Grenlandskommunene samlet kan søke
midler fra klimasats fra Miljødirektoratet til en konsulent/rådgiver som vil bidra
til å utarbeide og gjennomføre en strategi for klima og miljø i offentlige
anskaffelser. Kommunene og GKI bidrar med egeninnsats tilsvarende kravet til
klimasats på minimum 25%. Det kan også vurderes om det skal søkes om
merkostnader ved klimavennlige anskaffelser dersom dette er aktuelt.
2. Det rapporteres til Kommunedirektørkollegiet ved behov.

04/22

Kostnadsnøkler
Omhandler sak som ble utsatt fra Grenlandsrådet sitt møte i november 2021. Bamble,
Drangedal og Kragerø behandler denne saken politisk i egen kommune. Siljan
behandler den ikke.
Porsgrunn og Skien koordinerer seg imellom.

05/22

Erfaringsutveksling kommunedirektører
Geir innleder. Kollegiet utveksler erfaringer i sin rolle.
Kollegiet diskuterte håndteringen av ulike saker. Dette er tema som kan diskuteres i
flere møter.

06/22

Arbeidsform for KDK
Kollegiet fortsatte diskusjonen om arbeidsform og saker for kollegiet.
Kollegiet kan melde inn saker som er utfordrende i egen kommune og annet. Flere av
kommunene signaliserte også muligheten for å diskutere et utvidet samarbeid knyttet
til konkrete områder.
Grenlandssamarbeidet tar kontakt med Kongsbergregionen for mulig møtepunkt.

07/22

Forslag til møtedatoer for KDK 2022.
Vedtak: Sondre endrer på tidspunkt for enkelte møtepunkter og sender ut invitasjoner.

08/22

Innmeldt sak
Tilsyn byggesaker
Avtalen om felles interkommunalt Tilsynskontor opphørte 31.12.2021.
Byggesakssjefen i Skien kommune inviteres til neste møte for å orientere.

09/22

Skjønnsmidler
Kollegiet diskuterte potensielle skjønnsmiddelsøknader og samlingen som ble
gjennomført den 13.01.21. På sistnevnte samling ble også DigiTV presentert.
Aktuelle søknader diskuteres på møtet i februar. Avklaring på søknader kan tas via mail,
dersom tidsfristen for prosjektene blir for kort.
Karin orienterte kort om status for DigiTV. DigiTV og ev. lokale nettverk bør inviteres til
KDK for å orientere.

10/22

Koronasituasjonen
Kommunedirektørene oppdaterte hverandre på status fra egen kommune.

Det er generelt mye smitte i regionen og stort press på tjenestene. Dette medfører
flere utfordringer knyttet til bemanning.
Kommunene har gått med på Koronaavtalen til KS.
11/22

Eventuelt
Organisering av godkjenningsmyndighet for barnehager
Hans orienterte.

