
Referat Ordførerkollegiet 

 01.03.22. 

Møtested:                                             Ælvespeilet 
Tidsrom:                                            09:00-12:30 
 
Til stede: 
Ordfører i Drangedal   Tor Peder Lohne 
Ordfører i Kragerø   Grunde Knudsen   (til 11:00) 
Ordfører i Porsgrunn   Robin Kåss  (fra 11:00) 
Ordfører i Siljan    Kjell A. Sølverød 
Ordfører i Skien    Hedda F. Five 
Leder Kommunedirektørkollegiet Karin Finnerud 
Grenlandssamarbeidet   Sondre Groven 
 
Andre: 
Telemark tingrett    Dag Bjørvik  (09:00-09:45)  
Telemark tingrett   Kristin Barth Larsen (09:00-09:45) 
Telemark tingrett   Atle B. Monsen  (09:00-09:45) 
Visit Telemark    Anne Hege Svartdal (09:45-10:15) 
Leder ViG avviklingsstyre  Kjell Ekman  (10:25-10:45) 
Næringssjefskollegiet   Tore Halvorsen  (10:50:11:15) 
Næringssjefskollegiet   Monika Lønnebakke (10:50-11:15) 
SLT koordinator Bamble  Heidi Herum  (11:15-11:50) 
 
Forfall: 
Ordfører i Bamble    Hallgeir Kjeldal 
 

 

Saksnr. Ordførerkollegiet 
 

01/22 Referat fra møtet den 16.11.21 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

02/22 
09:00-
09:45 

Domstolsreformen 
 
Dag Bjørvik, Kristin Barth-Larsen og Atle B. Monsen fra Telemark tingrett orienterte om 
status ved Tingretten og domstolsreform/reversering.  
 
Det er i dag en tingrett i Telemark, men med tre rettssteder. Der er altså like mange 
rettssteder som før reformen. Ledelsen er lokalisert i Skien. Det jobbes med å få en god 
ledelseskultur som skal lede alle avdelingene.  
 
Tingretten ønsker å beholde dagens struktur. Det er blant annet lettere å flytte på 
ressurser og arbeidsbelastning når man er en domstol. Videre har behandlingstiden på 
saker blitt redusert.  
 
Skien kommune deler sitt saksfremlegg med de andre kommunene.  



03/22 
09:45-
10:15 

Visit Telemark 
 
Anne Hege Svartdal orienterte om selskapet Vestfold Telemark Reiseliv og videre 
utvikling for Visit Telemark.  
 
Presentasjonen ligger vedlagt. 
 

04/22 
10:25-
10:50 

Orientering fra avviklingsstyret ViG 
 
Styreleder for avviklingsstyret, Kjell Ekman, orienterte om det pågående 
avviklingsarbeidet og videre prosess.  
 
Vedlagt ligger presentasjonen fra avviklingsstyret.  
 

05/22 
10:50-
11:15 

Orientering fra næringssjefskollegiet 
 
Monika Lønnebakke og Tore Halvorsen orienterte om videreføringen av funksjoner etter 
ViG. Se vedlagte statustabell. 
 
Det er prosjektleder på plass som skal ta seg av deltagelsen på Arendalsuka. 
Kommunene må melde inn fokusområder.  
 

06/22 
11:15 -  

Felles satsing på forebyggende ungdomsarbeid 
 
SLT koordinator i Bamble, Heidi Hurum, orienterte. SLT koordinatorene i Grenland jobber 
med sak om felles satsing på forebyggende ungdomsarbeid med fokus på fritid. 
 
Det er viktig å snu den negative utviklingen hos barn og unge, i lys av en krevende 
koronasituasjon. En positiv fritid er viktig for å snu denne trenden. Det jobbes med et 
prosjekt i den forbindelse.  
 
Sak om prosjektet løftes først til Kommunedirektørkollegiet, for så å gå videre i 
Grenlandssamarbeidets organer.  
 
Det ble spilt inn forslag om et felles møte for ungdomsrådene/ eller et Grenlandsråd 
med deltagelse fra ungdomsrådene. Det jobbes videre med dette frem mot junimøtet i 
rådet.  
 

07/22 Saksliste Grenlandsrådet 
 
Sakslisten for Grenlandsrådet den 16.03.22. er:  
 

- Domstolsreformen – komme med et ordentlig budskap.  
- Hva betyr splittingen av fylkeskommunen for Grenlandsregionen? 
- Kraftproduksjon 
- Skiensmodellen 

 
Sak om kostnadsnøkler legges ikke til sakslisten, men det orienteres kort om status. 
 

08/22 Eventuelt 
 



Eierskapskontroll Grep 
 
Saken legges til Kommunedirektørkollegiet.  
 

 

 


