
 

Saksliste Ordførerkollegiet 

- 16.11.21 - 

 

Tid/Sted:    
10:00-13:00 / Siljan kommunehus 

Til stede: 
Bamble:    Hallgeir Kjeldal 
Drangedal:    Stina Sætre 
Kragerø:    Grunde Knudsen  
Porsgrunn:    Robin Kåss  
Siljan:     Kjell A. Sølverød  
Skien:     Hedda F. Five  
Kommunedirektør:   Karin Finnerud 
 
Forfall: 
Grenlandssamarbeidet                Sondre Groven 
 

 

Saksnr. Ordførerkollegiet 
 

26/21 Referat fra møtet 17.08.21 
 
Referatet ligger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes som det foreligger.   
 

27/21 Status for avviklings- og videreføringsarbeidet for ViG 
 
Monika Lønnebakke og Tore Halvorsen orienterte om status på vegne av næringssjefene 
i Grenland via Teams. 
 
Vedtak: Ordførerkollegiet tok saken til orientering. Saken sendes videre til 
Grenlandsrådet. 
 

28/21 Grenland næringsfond og aksjeportefølje 
 
I forbindelse med avviklingen av Vekst i Grenland er det flere funksjoner og poster som 
skal videreføres. Blant disse er Grenland næringsfond og aksjeporteføljen i ViG. Dette 
foreslås å legges til et nyopprettet kommunalt oppgavefellesskap (KO). 
Oppgavefellesskapet foreslås tilkoblet Grenlandssamarbeidet. For å sikre en fremdrift i 
videreføringen av disse funksjonene er det ønskelig at saken legges frem for by- og 
kommunestyrene for politisk behandling innen kort tid.  
 
Vedtak: Saken sendes til by- og kommunestyrene for politisk behandling. 
 



 

29/21 Kostnadsnøkler for interkommunale samarbeid 
 
Kommunedirektørkollegiet har diskutert endring og standardisering av kostnadsnøkkelen 
knyttet til vertskommunesamarbeid og kommunale oppgavefellesskap (sak 80/21 den 
05.11.).  
 
Vedtak: Saken legges frem for Grenlandsrådet for videre behandling. 
 

30/21 Næringsutviklingen 
 
Ordførerkollegiet orienterte hverandre om status for næringsutviklingen i de ulike 
kommunene. Mye spennende som skjer på de ulike næringsområdene rundt i 
kommunene.  
 
Ordførerkollegiet ønsker regelmessig og overordnet informasjon om 
næringsutviklingsarbeidet i Grenland fremover.  
 

31/21 Omstillingsrutinen for Grenlandssamarbeidet 
 
Omstillingsrutinen for Grenlandssamarbeidet ble vedtatt av Kommunedirektørkollegiet 
den 05.11.21 (sak 85/21).  Omstillingsrutinen er godkjent av HR-sjefsnettverket, 
tillitsvalgte og hovedverneombud. 
 
Vedtak:  

1. Omstillingsrutinen for Grenlandssamarbeidet godkjennes 
2. Rutinen sendes videre til Grenlandsrådet for videre behandling 
3. Myndighet til fremtidige revideringer gis til Kommunedirektørkollegiet. 

 

32/21 Arendalsuka 2022 
 
Kollegiet har tidligere diskutert tilstedeværelse på Arendalsuka i 2022. Ordførerne 
ønsker å delta på Arendalsuka 2022 fortrinnsvis i perioden mandag-onsdag. Kollegiet 
støtter at det jobbes med et samarbeid med Green Industry Cluster og andre aktører 
som kan bidra til å markedsføre Grenland. Ordførerkollegiet ber 
kommunedirektørkollegiet jobbe frem et forslag til opplegg for Grenlandskommunenes 
deltakelse på Arendalsuka. 
 

33/21 Agenda for Grenlandsrådet 26.11.21. 
 
Ordførerkollegiet avgjør agendaen for Grenlandsrådet.  
 
Følgende saksliste ble vedtatt: 

 Representantskap for Vekst i Grenland. 

 Omstillingsrutinen for Grenlandssamarbeidet 

 Status for avviklings- og videreføringsarbeidet for ViG 

 Kostnadsnøkler for interkommunale samarbeid 

 Skiensmodellen ved GKI 

 Kystsoneplanen 

 Orientering fra Green Industry Cluster 



 

 Eventuelt 
 

34/21 Møtedatoer Grenlandsrådet og Ordførerkollegiet 2022 
 
Følgende datoer foreslås for Grenlandsrådet 2022: 

 Fredag 11.03.22. 

 Fredag 10.06.22. 

 Fredag 09.09.22. 

 Fredag 25.11.22. 
 
Følgende datoer foreslås for Ordførerkollegiet 2022: 

 Tirsdag 01.03.22. 

 Tirsdag 30.05.22. 

 Tirsdag 29.08.22. 

 Tirsdag 15.11.22. 
 
Vedtak: Møteplanen ble godkjent. Møteplan for Grenlandsrådet sendes til behandling i 
neste rådsmøte.   
 

35/21 Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

  


