
 

Møte mellom Grenlandsordførerne og fylkesmannen 

 

Sted/tid:    Skien rådhus, kl. 11:00-13:00 
Møteleder:   Hedda Foss Five 
 
Til stede: 
 
Drangedal   Arnt Olav Brodsjø 
Bamble    Hallgeir Kjeldal 
Porsgrunn   Robin Kåss 
Siljan     Kjell A. Sølverød 
Skien    Hedda Foss Five 
 
Fra rådmannskollegiet:  Per Wold, Ole Magnus Stensrud og Jan Sæthre.  
Fylkesmannen:  Per Arne Olsen, Petter Lodden, Hans Bakke og Jan-Arne Hunnestad
  
 
Forfall: 
Kragerø:    Jone Blikra 
 
Referent:    Sondre Groven 
 

 

Saksnummer Møte med 

Fylkesmannen                                                                            07.06.19 

1/19 Status for byggingen av det nye fylkesmannsembetet 

 

Etter en kort introduksjon av alle til stede, orienterte Fylkesmann Per 

Arne Olsen om status for det nye embetet. 

Fylkesmannen kunne orientere om en relativt god balanse mellom 

Telemarkinger og Vestfoldinger på ledernivå i det nye embetet. Man 

håper at det nye bygget i Tønsberg skal stå klart til november/desember 

2020. Ferdigstillingen av bygget, samt det å få alle ansatte under samme 

tak, vil bidra positivt med tanke på arbeidskultur og koordinering. Dette er 

særlig viktig ettersom det er noe ulike kulturer som skal fusjoneres. 

Det har over en periode vært en viss turnover. Dette har ført til at man er 

sårbare på en del områder. Samtidig jobbes det godt med rekruttering.  

Plan er et av områdene hvor man har sett en avskallingseffekt. Dette gjør 

at fylkesmannen ikke er à jour på dette området. Kommunene må derfor 

ta kontakt med fylkesmannen dersom det er områder/ saker som må 

prioriteres.  

Grenlandsordførerne trakk frem Langrønningen i Bamble som et område 

som må prioriteres. Fylkesmannen tok dette med seg videre.  

Fylkesmannen understreket at de ønsket en god relasjon til kommunene 

og at kommunene skulle få en merverdi av at fylkesmannsembetene har 



 

fusjonert. Kommunene/regionene må derfor koble på 

fylkesmannsembetet der de mener det er aktuelt.   

Videre ble problematikk knyttet til klager/lovlighetskontroll diskutert. 

Fylkesmannen poengterte at dette ville være et viktig tema i 

folkevalgtopplæringen. Kommunene kan invitere fylkesmannen til å delta 

i opplæringen.  

Grenlandsordførerne understreket det positive inntrykket det nye embetet 

har gitt. Særlig ble det poengtert at fylkesmannens ønske om dialog og 

rådgivning var bra.  

 

2/19 Ny praksis 

 

Fylkesmannen orienterte om endringer i forhold til tidligere embete. Det 

ble understreket at det har vært visse forskjeller på de to embetene 

(Vestfold og Telemark). Fylkesmannen har i den forbindelse forsøkt å 

lande på den praksisen som er best, uavhengig av fylkestilhørighet. 

Videre har man forsøkt å ha en raus holdning med tanke på innsigelser 

ol. 

Grenlandsordførerne trakk frem at det er viktig at kommunene blir hørt og 

at fylkesmannen er lydhøre til den praksisen kommunene har. Videre ble 

det understreket at kommunene er åpne for å tilpasse seg ev. endringer, 

men en god dialog i forkant vil kunne bidra positivt.  

Fylkesmannens rolle tilknyttet næringsutvikling ble også diskutert. 

Fylkesmannen trakk frem at deres oppgaver ikke må blandes med 

fylkeskommunen, men at embetet kan bidra innenfor sitt regelverk og 

mandat.  

 

3/19 Institusjonalisering av møtepunkter 

 

Grenlandsregionen ønsker å etablere faste møtepunkter med 

fylkesmannen. Ordførerne la derfor til rette for en åpen diskusjon om 

hvordan aktørene kan få til en konstruktiv dialog i fremtiden.  

Det å treffe kommunene og/eller regionene er viktig for fylkesmannen. En 

god dialog og kommunikasjon bidrar til et bedre samarbeid. 

Fylkesmannen vil kunne være med å bidra på møtearenaer, samtidig 

som det allerede eksisterer en rekke arenaer hvor fylkesmannen er 

tilstede. Eksempelvis er fredagsmøtene en slik møteplass. 

Fredagsmøtene vil videreføres, men det er usikkert hvilken 

dag/tidspunkt.  

Kommunene/regionene tar initiativ til de møtepunktene de mener 

fylkesmannen bør være med på. Samtidig vil også en god dialog/kontakt 

utenom møtene være sentral.  



 

 

4/19 Eventuelt 

  

 

 

 

 


