Referat – ordførerkollegiet 27.02.2019
Sted/tid:

Skien rådhus, 13:00- 16:00.

Møteleder:

Tor Peder Lohne

Referent:

Sondre Groven, Grenlandssamarbeidet

Til stede:
Drangedal:
Siljan:
Skien:

Tor Peder Lohne
Kjell A. Sølverød
Hedda Foss Five

Fra rådmannskollegiet:

Inger Lysa, Kragerø

Forfall:
Kragerø:
Porsgrunn:
Bamble:

Jone Blikra
Robin Koss og Per Wold (rådmann)
Hallgeir Kjeldal

Kopi:

Rådmannskollegiet og Grenlandssamarbeidet

Saksnr.
01/19

Sak
Referat fra 20.12.18.
Referat godkjent uten merknader.

02/19

Konkretisering av Vitaliseringsseminaret i Kragerø
Under vitaliseringsseminaret i Kragerø (10. og 11. januar 2019) ble det trukket fram
fire primære satsningsområder for Grenlandssamarbeidet. Disse fire områdene er:
 Universitetet
 Sykehuset
 Samfunns- og næringsutvikling
 Infrastruktur
Som en oppfølging av seminaret i Kragerø, må disse satsningsområdene konkretiseres
ytterligere.
Konklusjon: Ordførerkollegiet gir rådmannskollegiet i oppdrag å konkretisere og
utdype disse fire punktene. Dette legges inn i sakslisten for neste rådmannsmøtet.
Som en del av de fire satsningsområdene bør det også forsøkes å få til møtepunkter
med sentrale aktører innenfor disse områdene, slik som ledelsen på sykehuset og
styret til universitetet. Det er sentralt at man i slike møter løfter diskusjonene til riktig
nivå.
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03/19

Birkelandprosjektet/ universitetet
Kjell A. Sølverød og Inger Lysa orienterte.
Viktigheten av et møtepunkt med universitetet ble understreket.

04/19

Felles formannskapsmøte på tvers av kommunene
Det felles formannskapsmøtet planlegges i januar 2020.
Konklusjon: Rådmannskollegiet får i oppdrag å begynne med planleggingsarbeidet.

05/19

Møtepunkt med Fylkeskommune og Fylkesmannen
Ordførerkollegiet ønsker møtepunkter både med fylkeskommunen og Fylkesmannen.
Konklusjon: Sondre Groven gjør en henvendelse og legger en plan for kontakt og
dialog i tiden fremover.

06/19

Næringsutvikling i kommunene
Ordførerne informerte om det siste innen næringsutviklingen i kommunene, med
fokus på hva det betyr for Grenlandsregionen.

07/19

Møtepunkter med stortingsbenken
Det er sentralt at Grenlandssamarbeidet får institusjonalisert møter med
stortingsbenken.
Konklusjon: Tor Peder Lohne tar kontakt med Stortingsbenken.

08/19

Eventuelt
Domstol i øvre Telemark
Det ser ut til å kunne bli en endring i domstolstrukturen i Telemark.
Vest-Telemarkrådet ønsker støtte fra andre kommuner i fylket.
Konklusjon: Sondre Groven sender mail til ordførerne for å avklare om
Grenlandssamarbeidet skal komme med et høringssvar/støtteerklæring til dette.
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