
 

 

Referat- Ordførerkollegiet 16.08.19 
 

 
 
Sted/tid:     Ælvespeilet, kl. 10:00-13:00.  
Møteleder          Hallgeir Kjeldal 
 
Til stede: 
 
Bamble     Hallgeir Kjeldal 
Drangedal     Arnt Olav Brodsjø 
Kragerø                                            Jone Blikra            (fra kl. 10:37) 
Porsgrunn     Robin Kåss 
Siljan                                          Kjell A. Sølverød 
Skien                                          Hedda Foss Five  (fra kl. 10:37) 
 
Fra rådmannskollegiet            Per Wold 
 
Referent     Sondre Groven 
Kopi      Rådmannskollegiet og Grenlandssamarbeidet 

 

 
 

Saksnr. Ordførerkollegiet 

 

25/19 Referat fra møte den 07.06.19 

 

Ekspedert den 12.06.19. 

 

Konklusjon: Referatet godkjennes som det foreligger. 

 

26/19 Dagsorden for Grenlandsrådet den 30.08.19 

 

Forslag til dagsorden for Grenlandsrådet ble diskutert. Følgende program ble 

vedtatt: 

- Orientering fra universitetet. Status og utvikling. 

- Orientering om kompetansesenteret og «Portal for miljø og helse i 

Grenland», samt informasjon om klimautslipp.  

- Orientering om Gromstul. En generell gjennomgang og sekvens om 

hvordan kommunene bør tilpasse seg situasjonen. 

 

Møtelengden tilpasses dagsorden. Det kommende Grenlandsrådet blir derfor 

fra kl. 09:00-11:00, etterfulgt av felles lunsj.   

 

27/19 Midtveisevaluering av Strategisk næringsplan for Grenland 

 

ViG er i gang med en midtveisevaluering av SNP. Denne foreslås å 

presenteres for Grenlandsrådet den 22. november 2019. 

 



 

Konklusjon: Saken tas til orientering og legges til saksliste for Grenlandsrådet 

den 22. november 2019. 

 

Rulleringen av planen gjennomføres tidlig i 2021. 

 

Per Wold følger opp kontakt med Ove Skovdahl for orientering ang. jernbane 

for Grenlandsrådet den 30. november. 

 

 

28/19 Satsingsområder GS 

 

Dokumentet ble diskutert i rådmannskollegiet den 06.08. og videre diskutert av 

Ordførerkollegiet.  

 

Konklusjon: Dokumentet godkjennes slik det foreligger.  

 

Ordførerne understreket viktigheten av at temaene for Ordførerkollegiet skal 

svare til dokumentet med satsingsområder.  

 

29/19 Avvikling av privat mottak på Bjorstaddalen.  

 

Se vedlagte skriv fra Herre Vel. Per Wold og Sondre Groven orienterer om 

skrivet og videre saksgang. 

 

Konklusjon: Saken tas til orientering. Saken følges opp av Skien kommune.  

 

30/19 Tidspunkt for ordførerkollegiet 

 

Ordførerkollegiet i november kolliderer med eiermøte i Skagerak Energi.  

 

Møtet foreslås å flyttes til tidligere på dagen, slik at ordførerne kan være til 

stede på begge møtene. 

 

Sondre følger opp dialog med Skagerak Energi.  

 

31/19 

 

Industridagene på Ælvespeilet 

 

Hanne Gro Haugland orienterte om Industridagene. 

 

Den politiske deltagelse på Industridagene og lignende konferanser ble 

diskutert.  

 

Det ble poengtert at dersom ordførerne/politikerne har en rolle/er involvert, vil 

dette øke muligheten for deltagelse. Dette kan både være i form av innlegg, 

paneldebatter og andre former for involvering.  

 

Videre ble det skissert en Grenlandstankegang, hvor deltagelse kan gå på 

rundgang mellom ordførerne, som i disse tilfellene representerer 

«Grenlandssamarbeidet».  

Der en slik tankegang er aktuell, koordineres dette via Sondre i 

Grenlandssamarbeidet.  

 



 

32/19 Næringsutvikling og statlige arbeidsplasser i kommunene 

 

Hedda Foss Five orienterte om Gromstul og utviklingen til prosjektet.  

 

33/19 Eventuelt  

 

Ikke gjennomført på grunn av tidsmessige årsaker. 

 

34/19 

Fra kl. 

11:30 

Satsing på autonomi 

 

a) Demonstrasjon av sjølkjørende buss.  
b) Demonstrasjon av Yara Birkeland-modellen  

 
Ordførerne deltok på presentasjon av de overnevnte temaene.  
 

 
 
 


