
 

Ordførerkollegiet 

13.08.2020 

Sted/Tid:  Teams. Kl. 12:00-14:05 
 
Til stede:    
Bamble:   Hallgeir Kjeldal 
Kragerø:   Grunde Knudsen 
Porsgrunn:   Robin Kåss 
Siljan:    Kjell A. Sølverød   
Skien:    Hedda Foss Five 
 
ViG:   Helene Norli, Geir Lia og Hanne Gro Haugland (12:00-12:45) 
Rådmannskollegiet:  Jan Sæthre 
Referent:   Sondre Groven 
 
Forfall: 
Drangedal  Tor Peder Lohne 
 

 

Saksnr. Ordførerkollegiet 
 

41/20 Referat fra 19.06.20  
 
Referat fra møtet den 19.06.20. Ekspedert den 19.06.20 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

42/20 Koronasituasjonen 
 
Ordførerne oppdaterte hverandre på hvordan situasjonen hadde vært i løpet av 
sommeren og nåsituasjonen.  
 
På et generelt nivå har smittesituasjonen vært håndterbar. Flere av kommunene har ikke 
hatt noe smitte, mens enkelte har hatt en liten økning. Kommunene er bekymret for den 
økonomiske situasjonen i tiden fremover.  
 
Videre ønsker ordførerne å benytte kollegiet til å diskutere og gjennomføre ev. 
innstramminger og endringer. Det er viktig at Grenlandskommunene er koordinert, så 
langt det lar seg gjøre. Kollegiet bør også løfte sentrale saker opp og frem, slik som 
eksempelvis permitteringssituasjonene som foregår i næringslivet. 
 
Konklusjon: Ordførerne gjenopptar de ukentlige oppdateringsmøtene. Hele 
Rådmannskollegiet inviteres med.    
 
 
 



 

43/20 Møte med stortingsbenken 
 
Ordførerne skal ha et nytt møte med stortingsbenken ila. høsten 2020. Tidspunkt og 
tematikk for møtet ble diskutert. 
 
Følgende dagsorden ble vedtatt: 

- Legemiddelproduksjon 
- Karbonfangst (CCS) 
- Koronasituasjonen 

o Økonomiske konsekvenser for kommunene  
o Permitteringer 

- Nav-ombud 
- Innspill NTP 

 
Konklusjon: Sondre tar kontakt med Terje Aasland og avtaler møte i september/oktober. 
 

44/20 Grenlandsrådet 
 
Ordførerkollegiet diskuterer aktuelle temaer for Grenlandsrådet den 28.08.20. Møtet får 
en ramme fra 09:00-12:00. 
 
Følgende dagsorden ble vedtatt: 

- Koronasituasjonen 
o Økonomiske konsekvenser for kommunene  
o Permitteringer 

- Møte med stortingsbenken 
- Legemiddelproduksjon 

  

45/20 Nav-ombud og legemiddelproduksjon 
 
Geir Lia orienterte om arbeidet med attrahering av statlig arbeidsplasser. NAV-ombudet 
er en mulig etablering for Grenland og passer godt til Grenlandsprofilen. Lia orienterte 
om prosessen og hvordan ViG arbeidet med dette. Presentasjonen legges ved referatet.  
 
Helene Norli orienterte om legemiddelprosjektet i regi av ViG. Norli orienterte om ViG 
sitt arbeid med prosjektet og relevante prosesser nasjonalt. Presentasjonen legges ved 
referatet. 
 
Konklusjon: Ordførerne tar med seg dette i sitt videre arbeid. Begge temaene diskuteres 
med stortingsbenken på høstmøtet. 
 

46/20 Næringsutvikling i kommunene 
 
Ordførerne orienterte hverandre om næringsutviklingen i sin respektive kommune. 
 
Store deler av næringslivet har hatt en oppsving i sommer. Allikevel er det mange 
bedrifter og enkeltmannsforetak med store utfordringer rundt om i kommunene. 
Ordførerne ønsker å diskutere situasjonen med stortingsbenken på høstmøtet. 
 



 

47/20 Eventuelt 
 

 

 


