
 

 

Referat Ordførerkollegiet 15.11.19 

Sted/tid:     Ælvespeilet, kl. 08:30-11:20.  
Møteleder          Trond Ballestad/ Tor Peder Lohne 
 
Til stede: 
 
Bamble     Torstein Dahl 
Drangedal     Tor Peder Lohne  (fra 09:35) 
Kragerø                                            Grunde Knudsen        (frem til kl. 10:40) 
Porsgrunn     Robin Kåss   (frem til kl. 10:40) 
Siljan                                          Kjell A. Sølverød 
Skien                                          Trond Ballestad   (frem til kl. 10:40) 
 
Fra rådmannskollegiet            Per Wold 
 
Referent     Sondre Groven 
Kopi      Rådmannskollegiet og Grenlandssamarbeidet 
 

 

Saksnr. Ordførerkollegiet 
 

35/19 Godkjenning av referat 
 
Ekspedert 20.08.19 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
 

36/19 Høringsuttalelse arkivlov 
 
Oppfølging av sak 65/19 fra Rådmannskollegiet den 03.10.19.  
 
I forbindelse med den nye arkivloven har Drangedal kommune tatt initiativ 
til et høringssvar. Høringssvaret har som hensikt å understreke at 
kommunene må sikres tilstrekkelig med ressurser for å ivareta disse 
funksjonene. I den forbindelse ønsker man et høringssvar fra 
Grenlandskommunene, gjennom Grenlandsrådet.  
 
Sondre orienterte. 
 
Konklusjon: Saken sendes ikke videre til Grenlandsrådet. 
Rådmannskollegiet kommer med en høringsuttalelse på vegne av 
Grenlandskommunene.  
 

37/19 Saksfremlegg: Vertskommune og kommunalt oppgavefellesskap 
 
Den 8. juni ble den nye kommuneloven vedtatt. Som følge av 
lovendringene, må dagens § 27-samarbeid omdanne seg enten til 
kommunalt oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd. Alternativt 



 

kan de omorganiseres i en annen form (vertskommunesamarbeid, IKS, 
AS), senest fire år etter at kommuneloven har trådt i kraft. 
 
Ordførerkollegiet diskuterte saksfremlegget. 
Det ble understreket at det er viktig med en likhetstankegang knyttet til de 
samarbeidene som går på tvers av kommunegrensene. I den forbindelse 
er det sentralt at kommunene har en lik fremgang og praksis rundt det 
enkelte samarbeidet. 
 
Konklusjon: Saksfremlegget ble godkjent og lagt til dagsorden for 
Grenlandsrådet den 22.11.19. 
 

38/19 Dagsorden for Grenlandsrådet den 22.11.19 
 
Ordførerkollegiet diskuterte dagsorden for Grenlandsrådet.  
 
Følgende dagsorden ble vedtatt: 
 

- Representantskap ViG 
- Midtveisevaluering av Strategisk næringsplan for Grenland 
- Møtepunkter for Grenlandsrådet 2020 
- Avtale og vedtekter for Grenlandssamarbeidet 
- Saksfremlegg – Vertskommune/Kommunalt oppgavefellesskap 
- Nye veier. Orienterer om utviklingen ved E18 
- Statliggjøring av Kemnerkontorene. Høringsuttalelse og orientering 

ved kemneren i Grenland.  
 
Høringsuttalelsen om statliggjøringen av Kemnerfunksjonen utarbeides av 
Kemneren i Grenland, Jonas Resare, og rådgiver i Grenlandssamarbeidet, 
Sondre Groven. 
Høringsuttalelsen skal i hovedsak være rettet mot mangel på prosess 
(tidsaspektet) og statliggjøring av kommunale arbeidsplasser.   
 

39/19 Dagsorden for felles Formannskapsmøte den 9. - 10.01.19 
 
Ordførerkollegiet diskuterte dagsorden for det felles formannskapsmøtet i 
Skjærgården. 
 
Ordførerne gjorde enkelte endringer i forbindelse med møtet. Det felles 
formannskapsmøtet for Grenlandskommunene blir et endagsmøte, og 
legges til den 9. januar. 
 
Tor Peder og Sondre arbeider nærmere med dagsorden for møtet. 
Dagsorden skal være rettet mot de fire satsingsområdene for 
Grenlandssamarbeidet. Videre er det ønskelig med en orientering om 
Grenlandssamarbeidet og enkelte av samarbeidene på tvers av 
kommunene. Involvering av Telemarksbenken, Jernbaneverket og den nye 
Fylkeskommunen vurderes også. 
 
Det er ønskelig at temaene som trekkes frem på møtet er gjenstand for 
diskusjon blant de folkevalgte. 
 
Utkast til dagsorden sendes de resterende medlemmene i 
Ordførerkollegiet for godkjenning.  
 



 

 

40/19 Representantskap ViG.  
 
Som følge av Fylkestingsvalget og dets påfølgende resultat, går Terje Riis-
Johansen av som styreleder fra 30.10.19. Nestleder, Thor Oscar Bolstad, 
vil fungere som leder inntil ny permanent leder er på plass.  
 
Ordførerkollegiet diskuterte styrets sammensetting.  
 
Konklusjon: Thor Oscar Bolstad fungerer som styreleder for ViG frem til 
ordinært representantskapsmøte til våren. 
 
Sondre inviterer Thor Oscar på neste møte i OK. 
 

41/19 Portal for miljø og helse Grenland 

 

Per og Sondre orienterer om kompetansesenter og Portal for miljø og 

helse i Grenland.  

 
Kompetansesenter miljø og helse AS ble registrert i Brønnøysund 
7.oktober 2019. Grenland/Telemark å etablere et nasjonalt 
kompetansesenter for miljø og helse, som blant annet skal se nærmere på 
miljømedisinsk forskning og miljørettet folkehelsearbeid. 
Kompetansesenteret skal jobbe for å omsette forskning til innovativ og 
bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.  
 
Portalen er en nettportal for formidling av resultater og aktuell lokal 
informasjon innen miljø og helse. 
 
Ordførerkollegiet diskuterte videre fremdrift og finansiering av prosjektet. 
 
Konklusjon: Maren Anne Røed lager et saksfremlegg til kommunene. 
Saksfremlegget skal inneholde forslag til finansiering fra den enkelte 
kommune. Sondre videreformidler.  
 

42/19 Næringsutvikling og statlige arbeidsplasser i kommunene 
 
Trond Ballestad informerte kort om status knyttet til næringsarealer i Skien 
kommune.  
 
Per Wold informerte kort om utviklingen ved Vard Brevik. Videre ble det 
informert om utvikling på Herøya (se punkt 43/19). 
 
 

43/19 Eventuelt 
 
Rådmannstittel 
Det vil ikke komme et koordinert initiativ fra Grenlandskommunene i 
forbindelse med omgjøring av rådmannstittelen. Den enkelte kommune 
står imidlertid fritt til å omgjøre tituleringen.  
 
Birkelandsinitiativet 
Tor Peder orienterte kort om gaveprofessoratene.  
 



 

 
Co2-avgift for Yara 
Per orienterte om Co2 avgiften og effekten denne vil kunne ha på 
ammoniakkfabrikken på Herøya. Avgiften vil medføre en kostnadsøkning 
på 25 millioner kroner for fabrikken. Det er ca. 65 arbeidsplasser ved 
denne fabrikken.  
 
Robin Kåss utarbeider uttalelse på vegne av Grenlandsordførerne.  
 
 
Sjøtrafikksentralen 
Per orienterte. Det er startet et ordførerinitiativ for å forhindre nedleggelsen 
av disse. Noe av motstanden til nedleggelsen omhandler både 
arbeidsplasser og opplevd sikkerhet for befolkningen.  
 
 

 

 


