
 

Saksliste 21.09.20 

- Møte mellom Ordførerkollegiet og Stortingsbenken –  

Sted/tidspunkt:  Skien rådhus, 14:00-15:45. 
Til stede:  
Bamble    Hallgeir Kjeldal 
Drangedal   Tor Peder Lohne 
Kragerø   Grunde Knudsen 
Porsgrunn   Robin Kåss 
Siljan    Kjell A. Sølverød 
Skien    Hedda F. Five 
 
Fra Stortingsbenken: Åslaug Sem-Jacobsen, Solveig S. Abrahamsen, Bård Hoksrud, Terje 

Aasland og Geir J. Bekkevold.  
 
Fra Rådmannskollegiet: Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang 
Referent:   Sondre Groven 
 
Forfall:    Lene Vågslid  

 

Saksnr. Ordførerkollegiet 

 
1/20 Legemiddelproduksjon 

 

I et samarbeid mellom Skien kommune, Kragerø kommune, Vekst i Grenland IKS og 

prosjektet Helseinnovasjon Telemark, er det igangsatt et arbeid med mål om å tiltrekke 

nye virksomheter relatert til legemiddelindustri til Grenlandsregionen. 

 

Ordførerkollegiet har i den forbindelse sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Brevet 

fronter Grenland som lokalisering for slik industri.  

 

Grenlandsordførerne diskuterte arbeidet med stortingsbenken. Benken er positive til at 

Grenlandskommunene er frempå med dette prosjektet. Det er viktig at man utnytter de 

regionale fortrinnene, blant annet knyttet til prosessindustri og råstoffer.  

 

Videre ble muligheten for et pilotsenter trukket frem. 

 

2/20 Karbonfangst (CCS) 
 

Grenlandsrådet og stortingsbenken har diskuterte temaet under sak 3/20 i Grenlandsrådet 

den 07.02.2020. I ettertid har Ordførerkollegiet hatt et møte med OED om CCS og 

Norcem.  

 

I forkant av dagens møte ble det klart at regjeringen vil støtte gjennomføring av CO₂-

fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik. 

 



 
Robin Kåss takket både Ordførerkollegiet og Stortingsbenken for støtten og arbeidet 

med dette prosjektet.  

 

3/20 Koronasituasjonen 
 

Koronasituasjonen har ført til store utfordringer for kommunene og andre aktører. 

Kommunenes opplevelse av situasjonen er krevende. Økonomisk er det både synlige og 

skjulte kostnader knyttet til pandemiarbeidet. Det er viktig å få frem de skjulte 

kostnadene, som kan være knyttet til alt fra rapportering, produksjonstap, 

møtevirksomhet, m.m. Kommunene har flere kostnader enn det som har å gjøre med 

«TISK» (testing, isolering, smittesporing og karantene). 

 

Videre er det en utfordrende situasjon for næringslivet. Behovet for midler til omstilling 

er pressende for flere næringer og virksomheter.  

 

I lys av situasjonen, følger kommunene ekstra med på belastningen på de ansatte. 

Belastningen er i flere tilfeller stor.  

 

Åslaug Sem-Jacobsen oppfordret kommunene til å sende rapporter knyttet til 

kommuneøkonomien til benken. Videre oppfordret hun kommunene til å reflektere rundt 

tilpassing av ulike regelverk og retningslinjer (korona), ettersom det er visse områder 

som ikke nødvendigvis er like utsatt med tanke på smitte.  

 

4/20 Nav-ombud 

 

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om etablering av et 

NAV-ombud (også beskrevet i Granvoldplattformen). Stortinget vedtok 14. mai å be 

Harberg-utvalget om å vurdere og komme med forslag til etableringen av et slikt ombud. 

Stortingsflertallet indikerte en organisering sammen med og etter modell av pasient- og 

brukerombudet. I dag er pasient- og brukerombudet lokalisert bl.a. i Grenland. 

 

Saken ble ikke diskutert av tidsmessige årsaker.  

 

5/20 Innspill NTP 

 

Viktige infrastrukturprosjekter for Grenlandsregionen ble diskutert. Dette ble også 

diskutert under sak 2/20 under Grenlandsrådet den 07.02.20.  

 

Ordførerkollegiet understreket viktigheten av Vestfoldbanen, Torp og koblingen 

Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Regionen og fylket har vært samstemt om flere av 

disse målene over en lang periode. Utviklingen innen jernbane, blant annet parsellen 

mellom Porsgrunn og Larvik, har ført til en kraftig økning i togpassasjerer. 

 

Benken uttrykte sin støtte til de overnevnte områdene, og vil fortsette å arbeide for disse 

inn mot NTP.  

Med tanke på ekspressbussene, vil det jobbes for økonomiske pakker for å bedre deres 

situasjon.  

 

Når det gjelder Grenandsbanen ble det understreket fra benken sin side at 

Grenlandsregionen bør gjenoppta kontakten med politikerne i Agder.  

 

 



 
6/20 Eventuelt 

 

 

 

 


