
 

Ordførerkollegiet den 15.04. 

Sted/tid:    Teams, kl.11:00-13:00. 
Møteleder:    Tor Peder Lohne/Hallgeir Kjeldal 
 
Til stede: 
Bamble:    Hallgeir Kjeldal 
Drangedal:    Tor Peder Lohne (til kl. 12:00) 
Kragerø:    Grunde Knudsen  
Porsgrunn:    Robin Kåss  
Siljan:    Kjell A. Sølverød 
Skien:     Trond Ballestad  
 
Fra rådmannskollegiet:  Per Wold  
Referent:    Sondre Groven 
 
Kopi:     Rådmannskollegiet og Grenlandssamarbeidet 

 

Saksnr. Ordførerkollegiet 
 

09/20 Referat fra møtet den 22.01.20. 
 
Ekspedert den 28.01.20. 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.  
 

10/20 IB-linja 
 
Fra sak 14/20 i Rådmannskollegiet den 04.02. 
 
Det har kommet signaler om strukturdebatt i forbindelse med IB-linjen i Porsgrunn. Det 
er en tilsvarende linje i Sandefjord.  
 
Ordførerne diskuterte saken og understreket betydningen av IB-linjen for regionen. 
 
Konklusjon: Per og Sondre koordinerer et skriv til fylkeskommunen angående IB-linjen. 
Det tas initiativ til et møte med fylkeskommunen om strukturen til de videregående 
skolene.  
 

11/20 
 
 

Prosess for rullering av strategisk næringsplan (SNP) for Grenland 
 
Dagens SNP fungerer som et styringsdokument. Prosessen rundt rulleringen vil ikke 
være like omfattende som ved sist runde, da man gikk svært bredt til verks. Styret til 
Vekst i Grenland (ViG) har landet på at ny SNP også bør ha et delvis lokalt fokus, men et 
særskilt fokus på det regionale.   
 
Ordførerne diskuterte saken. 
 



 

Konklusjon: Prosess for rullering av strategisk næringsplan (SNP) legges til 
representantskapet for Vekst i Grenland.  
 

12/20 Årsmelding og Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 
 
Konklusjon: Årsmeldingen og Handlingsplanen ble godkjent og sendes til 
Grenlandsrådet for behandling. 
 

13/20 Plan for felles formannskapsmøter  
 
Oppfølging av sak 5/20 fra Grenlandsrådet den 07.02.20. 
 
Rådmannskollegiet fikk oppgaven med å utarbeide en plan for videre fremdrift av de 
felles formannskapsmøtene i Grenland.  
 
Konklusjon: Presentert forslag ble godkjent og legges frem for Grenlandsrådet.  
 

14/20 Lederskap Grenlandssamarbeidet 
 
Lederskapet av Grenlandssamarbeidet/Grenlandsrådet skal rulleres hvert andre år. 
Dagens leder og nestleder har hatt vervet i snart to år. Dette er henholdsvis Tor Peder 
Lohne og Hedda Foss Five.  
 
Konklusjon: Ordførerne innstiller Hallgeir Kjeldal som leder for Grenlandsrådet. Grunde 
W. Knudsen innstilles som nestleder. Dette legges frem for Grenlandsrådet.  
 

15/20 Gjennomføring og saksliste for Grenlandsrådet 
 
Ordførerkollegiet diskuterte den eventuelle gjennomføringen av Grenlandsrådet den 
24.04.20. Følgende saksliste ble vedtatt: 

- Godkjenne referat 
- Representantskap ViG 
- Plan for felles formannskapsmøter 
- Årsmelding og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 
- Lederskap av Grenlandsrådet 
- Eventuelt 

 

16/20 Valg av styre til ViG 
 
Det er ønskelig med et ekstra styremedlem inn i styret etter at Terje Riis-Johansen ikke 
kunne fortsette. Fire styrerepresentanter står på valg - Thor Oscar Bolstad, Heidi 
Herum, Yvonne Aasbø og Tone Allum. Det er ordførerkollegiet som er valgkomite. 
 
Innstillingen fra Ordførerkollegiet er følgende: 
Thor Oscar Bolstad innstilles som leder. 
Heidi Herum innstilles som nestleder. 
Janicke Andreassen innstilles som nytt medlem inn i styret. 
 
Saken legges til det kommende representantskapet til Vekst i Grenland.  



 

 

17/20 Grenlands næringsfond 
 
Ordførerne diskuterte involveringen av Drangedal og Kragerø i næringsfondet.  
 
Konklusjon: Ordførerne er positive til at Drangedal og Kragerø går inn med et 
kapitalbidrag og blir med i fondet. Saken legges til representantskapet til ViG. 
 

18/20 Koronasituasjonen 
 
Ordførerne orienterte hverandre om situasjonen i den enkelte kommune.  
 
Kommunene har oversikt og kontroll på de områdene man kan kontrollere. Samtidig 
følger kommunene nøye med på den videre utviklingen av situasjonen.  
 

19/20 Eventuelt 
 
Møtehyppighet i Ordførerkollegiet. 
 
I lys av situasjonen ble ordførerne enige om å ha møter via Teams en gang i uken. Dette 
iverksettes fra uke 18. Sondre koordinerer dette.  
 
Møte med Olje- energidepartementet (OED) 
 
OED har tatt initiativ til et digitalt møte med ordførerne ifbm. karbonfangst og Norcem. 
Ordførerne er positivt til at dette gjennomføres digitalt.   
 
WHO 
Porsgrunn kommune bevilger kr. 10 000 til WHO sitt arbeid med pandemien. De 
resterende kommunene i Grenland oppfordres til å bidra.  
 

 

 


