
 

Referat Ordførerkollegiet 

18.02.2021 

 
Tid:                                             12:00 – 15:00 
Sted:                                             Teams  
 
Til stede: 
Bamble:    Hallgeir Kjeldal 
Drangedal:    Tor Peder Lohne 
Kragerø:    Jan Petter Abrahamsen  
Porsgrunn:    Robin Kåss 
Siljan:     Kjell A. Sølverød 
Skien:     Hedda F. Five 
 
Rådmann:   Per Wold 
Grenlandssamarbeidet: Sondre Groven 
 
Andre: 
Green Industry Cluster   Jarann Wold-Pettersen  (12:00-12:45) 
Industrial Green Tech  Per Knudsen   (12:00-12:45) 
Industrial Green Tech  Irene Vestby   (12:00-12:45) 
Grenland Næringsforening Christer Lampi Sørensen (12:00-12:45) 
Grenland Næringsforening Mette Andersen  (12:00-12:45) 
Herøya Industripark  Sverre Gotaas   (12:45-13:15) 
 

 

Saksnr. Ordførerkollegiet 
 

7/21 Referat 
 
Referat fra møtet den 10.02.21. Ekspedert den 10.02.21. 
 
Konklusjon:  
Referatet ble godkjent uten merknader. 
  

8/21 
 

Industrial Green Tech og Grenland Næringsforening 
 
Industrial Green Tech og Grenland Næringsforening orienterte om sitt arbeid, status 
og veien videre. Fremtidig samarbeid og dialog med Grenlandskommunene ble også 
diskutert.  
 
Ordførerkollegiet understreket at det kommunene fortsatt vil ha et regionalt 
samarbeid knyttet til næring. Organiseringen av dette samarbeidet er foreløpig ikke 
bestemt. Grenlandskommunene er opptatt av å ha en god dialog med næringslivet. 



 

Grenlandssamarbeidet, med Grenlandsrådet, utgjør gode arenaer for næringslivet å 
koble seg på det politiske i Grenland. Videre er Kommunedirektørkollegiet og ansatte i 
Grenlandssamarbeidet kontaktledd.  
 

10/21 
 

Krafttilgang i Grenland 
 
Leder for Herøya industripark, Sverre Gotaas, orienterte om krafttilgangen i Grenland, 
samt hvordan denne vil kunne være i lys av nye etableringer. Gotaas poengterte 
styrker og utfordringer ved dagens situasjon i Grenland. Noe av utfordringsbildet er 
knyttet til kraftlinjer, kraftstasjoner og (mangel på) trafostasjoner. 
 
Konklusjon:  
Ordførerkollegiet ønsker å diskutere konsesjonsbehandlingen med Telemarksbenken, 
som inviteres til Grenlandsrådet i mai. 
 
Grenlandssamarbeidet tar initiativ til møte med Skagerak Energi (Lede) for å diskutere 
krafttilgangen og situasjonen i regionen. Rådmann i Porsgrunn og rådgiver i 
Grenlandssamarbeidet initierer et slikt møte.  
 

11/21 Saksliste for Grenlandsrådet 
 
Følgende saksliste for Grenlandsrådet (05.03.21) ble vedtatt. 
 
Det foreslås at møtet gjennomføres via Teams. Følgende saker foreslås til sakslisten: 

- Protokoll fra møtet den 27.11.20 
- Status for Vekst i Grenland 
- Koronasituasjonen – Status og utfordringer knyttet til vaksinering 
- Krafttilgang i Grenland 
- Næringsmiddelindustrien  
- Årsmelding og Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 
- Eventuelt 

 
Møtet gjennomføres via Teams.  
  

12/21 Årsmelding 2020 og Handlingsplan for 2021 
 
Sondre orienterte. 
 
Konklusjon:  
Årsmeldingen og Handlingsplanen ble godkjent. Det legges til avsnitt angående 
utfordringer med anskaffelse av fagkompetanse. Dette legges inn under avsnitt om 
næringsarbeidet. 
 

13/21 Henvendelse fra Østre Agder 
 
Østre Agder IPR ønsker å gjenoppta dialogen med Grenlandssamarbeidet. 
 
Konklusjon:  



 

Ordførerkollegiet ønsker dialog med Østre Agder IPR. Leder for Grenlandsrådet og 
rådgiver koordinerer videre dialog. 
  

14/21 Status ViG 
 
Sondre orienterte om status for arbeidet med kartlegging og avvikling. Det er 
kommunedirektør i Skien, daglig leder ViG og styreleder ViG som i hovedsak 
koordinerer dette arbeidet. Kommunedirektør i Skien rapporterer til 
kommunedirektørkollegiet.  
 
Det ble understreket at det ekstraordinære representantskapet i ViG kan avholdes 
separat fra Grenlandsrådet.  
 
Konklusjon:  
Ordførerkollegiet tok saken til orientering.  
 

15/21 USN 
 
Sondre orienterte om skriv angående høring/studieportefølje ved USN. Saken er 
behandlet i Kommunedirektørkollegiet. 
 
Konklusjon:  
Ordførerkollegiet i Grenland er opptatt av at universitetet i Porsgrunn har en god og 
relevant studieportefølje. Dette gjelder også innen lærerutdanningen. Dialogen og 
samarbeidet mellom regionen og USN er god, noe som også vil være sentralt i 
fremtiden.  
 

16/21 Styringsgruppe Industriuka 
 
Daglig leder ved ViG har deltatt i styringsgruppen til Industriuka. Dette endres med 
avviklingen av næringsselskapet. Hallgeir Kjeldal er ny representant i styringsgruppen. 
 
Konklusjon:  
Ordførerkollegiet tok saken til orientering. 
 

17/21 Skjønnsmidler 2021 
 
Sondre orienterte om prosjektene som det søkes om skjønnsmidler til i 2021. 
Følgende prosjekter har levert søknad. 
 

Prosjekt Søknadssum 

Velferdsteknologi 700 000 

eByggesak 100 000 

Portal 600 000 

DigiTV 600 000 

Beredskap 200 000 

 
Konklusjon:  
Kollegiet tar saken til orientering. 



 

18/21 Frier vest/batterifabrikk 
 
Hallgeir orienterte om arbeidet på Frier Vest og aktuell batterifabrikk. 
 
Konklusjon:  
Kollegiet tok saken til orientering. 
 

19/21 Eventuelt 
 
17 mai. 
Kollegiet diskuterte problemstillinger knyttet til gjennomføringen av 17. mai.  
 
Sondre deler sak fra Skien til de andre kommunedirektørene.  
 

 


