
 

Ordførerkollegiet 15.05.2020 

- møte med fylkesordfører og utvalgsleder -  

 

Tid/sted:  
Teamsmøte, kl. 08:00-09:00 

Til stede: 
Bamble:       Hallgeir Kjeldal 
Kragerø:       Grunde W. Knudsen 
Porsgrunn:       Robin Kåss 
Siljan:        Kjell A. Sølverød 
Skien:        Trond Ballestad 
 
Referent:       Sondre Groven 
 
Fylkesordfører:                    Terje Riis-Johansen 
Utvalgsleder for utdanning og kompetanse:                 Mette Kalve 
 
 
Forfall: 
Drangedal:       Tor Peder Lohne 
Rådmannskollegiet:      Per Wold 
 

 

Saksnr. Ordførerkollegiet 
 

30/20 Skolestruktur 
 
Ordførerne diskuterte dagens skolestruktur og innhold med fylkesordføreren og 
utvalgsleder for utdanning og kompetanse. 
 
Skoletilbudet er godt i Grenlandsregionen i dag. Flere av skolene har fått et løft i form 
av restaurering/ny skole/etc. Samtidig har Grenlandskommunene vært fleksible med 
tanke på sammenslåinger av de videregående skolene, som eksempelvis Brekkeby og 
Skien VGS.  
 
Fylkesordføreren og utvalgsleder poengterte at utfordringene for fylket som helhet 
knyttet til videregående skoler, er nedadgående elevtall og en utfordrende økonomi. 
Fylkeskommunen vil måtte ta ned driften både i år og neste år. Videre skal 
fylkeskommunen også sikre et godt skoletilbud i hele fylket. Denne situasjonen tilsier at 
det vil kunne forekomme endringer knyttet til linjer og/eller struktur.  
 
Videre ser man at flere linjer kan kobles med næringslivet. Dette vil være et viktig grep 
for flere skoler i fremtiden. Kompetanse som etterspørres vil også kunne prioriteres.  
 



 

Hudpleielinjen i Bamble, er den eneste av sitt slag i fylket. Dermed vil det være ønskelig 
å kunne opprettholde denne linjen. Noen linjer i fylket har få søkere. Dette vil i ytterste 
konsekvens kunne bety en nedleggelse av linjene. For enkelte linjer svinger søkertallene 
en del. Linjene må derfor vurderes ut fra et helhetsperspektiv.   
 

31/20 IB-linjen 
 
Møtedeltagerne diskuterte IB-linjen i Porsgrunn. Grenlandsordførerne understreket 
betydningen av denne linjen for Grenland. 
 
Fylkesordfører og utvalgsleder poengterte også IB-linjens betydning for regionen. 
Tilbakemeldingene fylkesordfører og utvalgsleder har fått knyttet til IB-linjen er 
positive.  
 

 Digitalisering 
 
Fylkeskommunen har et fokus på digitalisering av studietilbudene. Dette vil kunne bidra 
til å styrke tilbudet, samt gjøre dem mer tilgjengelig over hele fylket.  
 

 

 

 


