
 

Saksliste for Ordførerkollegiet 

11.11.2020. 

Sted:    Teams 

Møtetidspunkt: 11:00-13:00. 

 

Til stede:  

Bamble:  Hallgeir Kjeldal 

Drangedal:  Tor Peder Lohne 

Kragerø:  Grunde W. Knudsen 

Porsgrunn:  Robin Kåss 

Siljan:   Kjell A. Sølverød 

Skien:   Hedda F. Five 

 

Kommunedirektører: Geir H: Bjelkemyr-Østvang og Per Wold (begge til kl. 11:58). 

Referent:  Sondre Groven 

 

 

Saksnr. Ordførerkollegiet 
 

56/20 Referat fra møtet den 23.10, de to møtene den 21.09.20 og 06.11.20. 

 

Ekspedert den: 

- 26.10.2020 (Referat 23.10.20),  

- 22.09.2020 (Referater 21.09.20), 

- 06.11.2020 (Referat 06.11.20). 

 

Referatene ligger vedlagt.  

 

Konklusjon: Godkjent uten merknader. 

 

57/20 Flyktninger (Moria) 

 

Grunde W. Knudsen orienterte. 

 

Kragerø ønsket å drøfte hvordan samarbeidet kan trykke på for mottak av flere 

flyktninger, og da spesielt med tanke på situasjonen i Moria-leiren. 

 

Det er ulike beslutninger fra by- og kommunestyrene tilknyttet denne saken.  

 

Konklusjon: Det vil ikke sendes en felles uttalelse fra Grenlandskommunene. 

 

58/20 Næringssamarbeid 

 

Hedda F. Five innledet og viste til rammediskusjonen fra formannskapet i Skien. 

 

Grenlandsordførerne diskuterte næringssamarbeidet i regionen. Kommunene har flere 

spennende prosjekter. Blant annet nevnes Herøya, Brevik (CCS), Fikkjebakke, 

Gromstul og Frier Vest. Det er viktig at de store prosjektene i regionen får hjelp til å 

utvikle seg fra kommunene og næringsapparatet.  



 
 

Kollegiet mener det er viktig med et godt regionalt samarbeid innen næring. Det er 

viktig at et slik samarbeid er riktig innrettet, og kan få frem regionens største styrker.  

 

Videre trekkes inkubatoren, Proventia, frem som en suksess.  

 

Konklusjon: Hallgeir og Sondre tar initiativ til et møte med styreleder i ViG.  

 

59/20 Koronasituasjonen 

 

Enkelte av Grenlandskommunene er i sone 1, mens andre er i sone 2. 

Smittesituasjonen varierer fra kommune til kommune. Særlig i Skien og Porsgrunn, 

samt delvis Bamble, er smittetrykket stort. Kommunene har kontroll, samtidig som 

det er en alvorlig situasjon.  

 

60/20 Frier Vest 

 

Hallgeir og Geir orienterte om utviklingen ved Frier Vest. 

 

Bamble er i gang med reguleringsprosess knyttet til Frier Vest. Det har i den 

forbindelse kommet en innsigelse fra fylkesmannen. Denne er knyttet til 

vannkvaliteten i Frierfjorden.  

 

Bamble kommune hadde et møte med fylkesmannen. Resultatet ble at fylkesmannen 

kan trekke sin innsigelse dersom det tas noen initiativer knyttet til forurensning i 

Frierfjorden. 

 

Det er derfor ønskelig å legge en sak til Grenlandsrådet om dette. I førsteomgang vil 

det være snakk om en sak hvor rådet slutter seg til en beskrivelse av situasjonen i 

Frierfjorden, og at det bør gjøres noe med situasjonen.  

 

På sikt kan det bli snakk om et forprosjekt som kartlegger problemstillingene. Dette 

vil man i så fall komme tilbake til Grenlandsrådet med.  

 

Ordførerkollegiet støtter saken. 

 

Konklusjon: Sak om Frier Vest legges til Grenlandsrådet den 27.november.  

 

61/20 Utvikling av Kompetansebyen Grenland, Birkelandsprosjektet 

 

Per og Sondre orienterte om saksfremlegget og status. 

 

Konklusjon: Saksfremlegget fikk støtte fra Ordførerkollegiet.  

  

62/20 Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 

 

Sondre orienterte om Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 2021-2024. 

 

Konklusjon: Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 2021-2024 ble godkjent, og 

legges frem for Grenlandsrådet den 27.11.2020. 

 

 



 
63/20 Agenda for Grenlandsrådet 

 

Møtet gjennomføres på Teams.  

Vedtatt agenda:  

 

 Representantskap. ViG. 

 Næringsdiskusjon 

o Gromstul/Google 

o CCS 

o Frier Vest 

o Legemiddelproduksjon 

 Korona 

o Orientering fra en av kommuneoverlegene. soneinndeling osv.   

 Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 

 Møteplan for Grenlandsrådet 2021 

 Eventuelt 

 

64/20 Eventuelt 

 

 

 

 


