
 

Referat Ordførerkollegiet 22.01.20 

Sted/tid:    Kragerø rådhus, kl.10:00-13:15. 
Møteleder:    Tor Peder Lohne 
 
Til stede: 
Bamble:    Hallgeir Kjeldal 
Drangedal:    Tor Peder Lohne  
Kragerø:    Jan Petter Abrahamsen  
Porsgrunn:    Robin Kåss  
Siljan:    Kjell A. Sølverød 
Skien:     Trond Ballestad  
 
Fra rådmannskollegiet:  Per Wold (til 11:30) 
 
Andre:                                            Thor Oscar Bolstad (til 11:30)  
 
Referent:    Sondre Groven 
Kopi:     Rådmannskollegiet og Grenlandssamarbeidet 

 

Saksnr.  Ordførerkollegiet 
 

1/20 Godkjenning av referat 
 
Ekspedert 18.11.19 
 
Konklusjon: Godkjent uten merknader.  
 

2/20 Eierskap av interkommunale samarbeid og aksjeselskaper 
 
Som oppfølging av sak 40/19 ble fungerende styreleder i Vekst i Grenland 
(ViG), Thor Oscar Bolstad, invitert. Invitasjonen er også i forlengelse av 
innlegget til Thor Oscar på det felles formannskapsmøtet den 9.01.2020, 
hvor han ønsket et dialog med eierkommunene. VIG eies av 
Grenlandskommunene. 
 
Thor Oscar innledet møtet med å orientere om ViG sitt arbeide og 
situasjon. Styret til ViG er fornøyd med resultatene som selskapet leverer. 
ViG har hatt fokus på å kunne måle det som faktisk leveres ved hjelp av 
KPI scoreboards. Måloppnåelsen til ViG er jevnt over god.  
Videre trakk styrelederen frem at samarbeidet med eierne (kommunene) 
kan bli bedre. ViG ønsker dialog med, og signaler fra, eierne. Til tider kan 
arbeidet virke noe fragmentert og det er rom for bedre samarbeidet mellom 
eierkommunene og ViG. Ved å jobbe tett og trekke i samme retning, vil 
også de påfølgende resultatene løftes. Bolstad ønsket en dialog med 
ordførerne på hvordan samarbeidet og dialogen kunne forbedres. 
 
Ordførerne takket innledningsvis for tilbakemeldingene fra Bolstad.  
Når det gjelder dialog med kommunestyrene er dette utfordrende. By- og 
kommunestyrene kommuniserer i hovedsak ved å fatte vedtak. Dersom 



 
ViG ønsker en dialog med kommunene vil dette være enklere å få til enten 
med formannskapene, eller i opplæringssammenheng. Videre vil 
representantskapsmøtene til ViG, som holdes i sammenheng med 
Grenlandsrådet, være en god arena for dialog og forankring.   
 
Ordførerne ser det som positivt at ViG presenterer målbare resultater. 
Dette vil kunne bidra til at folkevalgte og andre ser hva som faktisk leveres.  
 
Kommunene må videre være flinke til å involvere ViG der det er aktuelt. 
ViG kan på sin side invitere seg inn, der de mener de har noe å bidra med. 
Dette har f.eks. vært tilfellet i arbeidet med Gromstul.  
 
Konklusjon: ViG og styret får en deltagende rolle i Grenlandsrådet, i 
forlengelsen av de to representantskapene til ViG. Styret, ved styreleder, 
har en dialog med ordførerkollegiet i forkant av disse møtene.  
 
De seks ordførerne og fylkesordføreren ber om et møte med olje- og 
energiministeren, i forbindelse med Norcem. 
Vekst i Grenland tar kontakt med Norcem om et møtepunkt.   
 

3/20 Strategisk Næringsplan (SNP) for Grenland 
 
Oppfølging av sak 5/19 fra Rådmannskollegiet. 
 
Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020 er inne i sitt siste år. 
Denne planen er utarbeidet på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet. En 
eventuell ny bestilling må komme fra Grenlandssamarbeidet.  
 
Per Wold orienterte kort om diskusjonen i Rådmannskollegiet.  
Rådmannskollegiet anbefaler at Grenlandssamarbeidet iverksetter en ny 
og spisset prosess i sitt arbeid med SNP. Den strategiske næringsplanen 
vil være en bestilling av Grenlandssamarbeidet til Vekst i Grenland.  
 
Ordførerkollegiet ønsker en rullering av Strategisk næringsplan for 
Grenland. 
Ordførerne påpekte at de fire satsingsområdene til Grenlandssamarbeidet 
må være sentrale i ny SNP. Bærekraftsmålene bør også involveres i dette 
arbeidet.  
 
Videre bør både NHO og LO involveres.  
 
Konklusjon: Vekst i Grenland utarbeider et forslag for arbeidet med 
rullering av SNP. Forslaget presenteres for Rådmannskollegiet og 
Ordførerkollegiet.  
 

4/20 Oppfølging av formannskapsmøte 
 
Ordførerne diskuterte det felles formannskapsmøtet, samt eventuell videre 
oppfølging. 
 
Ordførerkollegiet trakk frem at formannskapsmøtet var vellykket. Både det 
faglige innholdet, samt det at politikerne ble kjent på tvers av 



 
kommunegrensene, var positivt. Diskusjonene på gruppene ble også 
trukket frem som konstruktive og gode.  
 
Konklusjon: Oppfølging av formannskapsmøtet legges til Grenlandsrådet 
den 7.02.20. 
 

5/20 Renovasjonsgebyr  
 
Trond Ballestad orienterer.  
 
Ble ikke diskutert. Møtepunkt for aktuelle kommuner følges opp av 
Grenlandssamarbeidet. 
 

6/20 Agenda Grenlandsrådet 
 
Ordførerne diskuterte agenda for Grenlandsrådet den 7.02.2020. 
 
Følgende agenda ble vedtatt: 

- Innspill til NTP  
o Hvordan jobbe med Vestfold- og Grenlandsbanen 

- Karbonfangst 
- Orientering om DigiTV 
- Oppfølging av felles formannskapsmøte  

 
Telemarksbenken er invitert til møtet.  
 

7/20 Næringsutvikling i kommunene 
 
Ordførerne diskuterte utvikling innen næringsliv og statlige arbeidsplasser 
i sin respektive kommune. 
 
Bamble:  
Har ansatt ny næringssjef. Er også i gang med etableringen av  
et næringsforum og næringsråd.  
 
Kragerø: 
Anbud på mulighetsstudien til Fikkjebakke skal sendes ut.  
 
Siljan: 
Kjell Sølverød orienterte om Fritzøe skoger og videre utvikling.  
 
Drangedal: 
Drangedal har formelt hentet sin næringsrådgiver tilbake fra ViG.  
Kommunen er i gang med rekruttering av ny kommunedirektør.  
 
Porsgrunn: 
Robin Kåss påpekte den internasjonale interessen knyttet til 
prosessindustrien i Grenland. Videre er det flere bedrifter som tidligere var 
i/vurderte Vestfold som nå ser i retning av Grenland.  
 
Skien: 



 
Vanntunnelen til Gromstul og Google ble trukket frem. Videre er 
kommunen i gang med reguleringsarbeid i forbindelse med 
jernbanestoppen i Skien sentrum 
 

8/20 Eventuelt 
 
FV 32. 
Kjell Sølverød orienterte om FV 32 som beredskapsvei.  
 

 


