
 

Referat – Ordførerkollegiet 07.06.19. 

 

Sted/tid:    Skien rådhus, 09:00-11:00 
Møteleder:    Hallgeir Kjeldal 
 
Til stede:   
 
Bamble:    Hallgeir Kjeldal 
Drangedal:    Arnt Olav Brodsjø 
Porsgrunn:    Robin Kåss 
Siljan:    Kjell A. Sølverød 
Skien:    Hedda Foss Five (fra 09.50) 
 
Fra rådmannskollegiet: Per Wold 
 
Forfall:  
Kragerø:    Jone Blikra 
 
Referent:   Sondre Groven, Grenlandssamarbeidet 
Kopi:    Rådmannskollegiet og Grenlandssamarbeidet 
 

 

Saksnummer Ordførerkollegiet 

19/19 Referat fra møtet den 03.04.19 

Referat godkjent.  

 

20/19 Arendalsuka 

Ordførerne diskuterte deltagelse på Arendalsuka for 2019 og 2020. 

Konklusjon: Grenlandsordførerne vil forsøke å legge til rette for deltagelse 

på seansen til Powered by Telemark, på årets Arendalsuke.   

Regionrådssekretær og ViG inngår dialog for mulig samarbeid om 

deltagelse på Arendalsuka 2020. 

 

21/19 Valg av nestleder 

På grunn av sykdom er Hedda F. Five fungerende leder for 

Grenlandssamarbeidet. 

 

Hallgeir Kjeldal ble foreslått som fungerende nestleder.  

 

Konklusjon. Hallgeir Kjeldal enstemmig vedtatt som fungerende nestleder. 



 

22/19 Møte med stortingsbenken 

Ordførerne oppsummerte og diskuterte videre oppfølging fra møtet med 

stortingsbenken. 

Det var enighet blant ordførerne om at møtet med benken var vellykket. 

Med tanke på videre møtepunkter vil et møte legges til Oslo, og et til en 

av Grenlandskommunene. Sistnevnte forsøkes å legges i forlengelsen av 

et møte i Grenlandsrådet.  

 

23/19 Næringsutvikling i kommunene 

Ordførerne diskuterte utvikling innen næringsliv og statlige arbeidsplasser 

i sin respektive kommune.  

Bamble:  

Hallgeir orienterte om utviklingen ved Frier Vest og Langrønningen. 

Bamble kommune har også lyst ut stilling som næringssjef.  

Porsgrunn: 

Utviklingen ved Enger ble diskutert. Videre flytter Tesla inn i lokalene til 

Grenland auto. Det ble også orientert om bruk av tunnelmasse på Herøya.  

Drangedal:  

Arnt Olav orienterte om hytte- og turistutvikling på Gautefall og 

tilknyttende problematikk. Drangedal er i gang med rullering av 

kommuneplanens samfunnsdel.  

Skien: 

Sykehuset, strålesenter og utviklingen tilknyttet datasenteret ble diskutert. 

Hedda ønsker å involvere de andre Grenlandsordførerne i temaer knyttet 

til datasenteret.  

Siljan:  

Kjell orienterte om Fritzøe skoger og vindkraft i Siljan kommune.  

 

24/19 Forberedelse til møtet med Fylkesmannen 

Ordførerne diskuterte det påfølgende møtet med Fylkesmannen.  

 


