Referat – ordførerkollegiet 31.10. 2018
Sted/tid:

Kragerø Rådhus 14.00 – 16.45

Møteleder:

Tor Peder Lohne,

Referent

Turid Nøstdal, Grenlandssamarbeidet

Til stede:

Bamble: Hallgeir Kjeldal fra 14.50
Kragerø: Jone Blikra
Siljan: Kjell A. Sølverød
Drangedal: Tor Peder Lohne
Fra rådmannskollegiet Per Wold, Porsgrunn
Sondre Groven – regionrådssekretær fra 2019

Forfall

Porsgrunn: Robin Kåss,
Skien: Hedda Foss Five

Kopi

Rådmannskollegiet

Behandlede saker:
Saksnr

Tema
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Referat fra møte 31.10.2018
Referatet ekspedert ut 19.11. referatet godkjent uten merknader
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Orienteringssaker/aktuelle regionale saker
- nettsidene – siste innspurt avhenger nå av Prokom og ITG.
- felles barnehagemyndighet. Prosjektet er avsluttet fordi de fleste ikke
ville være med videre. Skien og Porsgrunn vil ta initiativ for å ev. å slå
seg sammen
- referat fra rådmannsmøte 5.desember, herunder møte i overordnet
samarbeidsutvalg mellom STHF og Grenlandskommunene.
Regionrådssekretær i Grenland skal overta koordineringsansvaret i
2019. Smartebyerkonseptet – her vil kollegiet komme tilbake til
hvordan vi ev skal gå sammen om dette og annen digitalisering.
- fastlegesaken – behov for å snakke nærmere om de prinsipielle
sidene før det løftes inn til KS. Inger har løftet dette inn i KS gjennom
rådmannsutvalget. Ta dette opp som tema på KS-samling i februar og
løfte det politisk derfra. Jone spiller det inn.
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Oppfølging fra Grenlandrådets møte 23.november
- oppsummering av innspill til samling i januar 2019 tas som egen sak.
-
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sakene fra GKI – sak ang anskaffelsesreglement er oversendt
kommunene til behandling. revidert Skiensmodell ønskes behandlet så
raskt som mulig i Grenlandsrådet slik at det kan oversendes til
kommunene for endelig behandling.

Grenlandsrådets samling 10. og 11.januar 2019
Planlegging og agenda for samlingen 10.-11-januar
Innspill som kom på Grenlandsrådes møte 23.november ble lagt. fram.

Grenlandssamarbeidet
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Ulike innspill ble drøftet, og følgende konklusjoner ble trukket:
Det gjennomføres vitaliseringsseminar fra kl 13. 10.januar.
Hver ordfører innleder til debatt, og bør koordinere seg i forkant av samlinga. I
all hovedsak bør man konsentrere seg om tematikk som spiller opp til noe
som er mest mulig samlende. De fire hovedområdene ordførerne mente var
viktige og mest egnet til å signalisere at regionen står samlet var:
-sykehus
-næringsutvikling
-universitet, og
-infrastruktur
Presentasjon av regional analyse for Grenlandsregionen v/Knut S.Vareide fra
Telemarksforskning
Leder av styret i ViG inviteres til å delta på seminaret.
Det gjennomføres et kort rådsmøte 11.januar slik at saken fra GKI ang
revidert Skiensmodell blir behandlet så raskt som mulig.
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Møteplan 2019 - ordførerkollegiet
03.04.19 10.00 – 13.00 Porsgrunn
16.08.19 10.00 – 13.00 Siljan
15.11.19 10.00 – 13.00 Bamble
Ny regionrådssekretær sender ut kalenderinvitasjon.
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Eventuelt
Fast punkt på agendaen for framtidige møter i ordførerkollegiet: runde rundt
bordet på aktuelle næringssaker fra kommunene
Bamble:
-

eiermøte Frier Vest avholdt i går. Ser på hva som trengs videre i
forbindelse med videreutvikling, og selskapsstrukturen
- vedtatt områdeplan for E18.
- hvordan bruke kysten i næringsutvikling. Samarbeid med Kragerø
Porsgrunn
-

problemer med å få tak i fagfolk
fylkessammenslåing – nye arbeidsplasser i Porsgrunn (Fagforbundet
og Utdanningsforbundet)
- private helseaktører som vil etablere seg
- nyetableringer på Herøya
- stor aktivitet i byggebransjen
- Lønnebakken industriområde
Kragerø
Siljan
Grenlandssamarbeidet

omstilling pga nedgang i folketall
ønskelig å utvikle næringsarealer langs E18
også mangel på fagfolk
legemiddelindustrien
usikker på deltakelse i VisitTelemark, heller Visit Kyst til kyst sammen
med Vestfold?
smoltproduksjon i det gamle tresliperiet i Fossing er i gang
mye spennende på gang på sjømatsiden
har interessenter på alle næringstomtene
satt strek for Skisenteret.
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Drangedal
-

Fritidsboliger – Gautefall/Rytterspranget. Veldig god fart. Store
investeringer i vann- og avløp fra kommunens side
Furu (skogbruk)- økt aktivitet i skogen. Mangler fagfolk til å drive ut
tømmer
Fisk – samarbeid med Sørsmolt og Holte Gård
Nytt oppdrettsselskap for settefisk (innlandsfisk)
Fossefall – bygger ut kraft i stor skala. Privat utbygging av kraft er på
gang. Skagerak nett er samarbeidspartner for å bygge trafoer
Fiber – ser på mulig synergieffekt dersom det blir utbygging i Skien
Fjell – sjeldne jordarter. Viktig at ViG tar med Drangedal i dette
arbeidet.
Betaler tilskudd til etablering i Kragerø næringspark, Fikkjebakke
Fond – mulig med litt midler fra Fylkeskommunen også i 2019, men
reduksjon
Folketall – nedgang. Arbeidsplasser – liten vekst

Skien. Hedda skriver følgende i mail i forbindelse med forfall til dagens møte:
Det skyldes i hovedsak en svær hyggelig nyhet, nemlig at Agility
Subsea Fabrication i ettermiddag undertegner en leieavtale med
Grenland Havn på Vold, og som medfører en satsing med 200 ansatte
i Grenland.
Jeg har vært veldig involvert i dette arbeidet, og skal derfor ta del i
pressekonferanser, slutt-forhandlinger mm.
Andre eventuelt saker:
Sondre ønsker å delta i by- og kommunestyrer. Kommer til å sende ut
henvendelse på det.
Ny rapport om regionråd har kommet – Sondre sender ut link til deltakerne på
dette
Tor Peder takket Turid for innsatsen som midlertidig sekretær, og overrakte
presang.
Evaluering av møtet – runde rundt bordet
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