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Referat  – møte i politisk styringsgruppe 
 
Tid:  14.03 2017 kl. 10-12.00 
Sted:  Rådhuset i Porsgrunn, møterom 3.etasje 
 
Tilstede: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Tfk (møteleder) 

Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Kjell Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune 
Bendek Maartman-Moe, direktør marked og samfunn, Jernbanedirektoratet 
Kjell Inge Davik, regionsjef SVV region Sør  
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune 
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel, TFK 
 
Fra adm: Øystein Brinck (Porsgrunn kommune), Ole Magnus Stensrød (Skien kommune) 
Mette Gundersen (Skien kommune), Bodil Riis (Jernbanedirektoratet) Olav Risholt 
(prosjektkontoret), Birgitte Finne Høifødt (prosjektkontoret), Birgitte Hellstrøm (Tfk), 
Hildegunn Sørbø (Tfk) Erika Klein (SVV), Eva Preede (SVV region sør) 

 
Ikke tilstede: Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
  Opposisjonsleder Bamble kommune 
  Opposisjonsleder Telemark fylkeskommune 
 
Referent: Birgitte Hellstrøm (Tfk) 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Referat fra møte 20.01.2017 godkjent. 
 

TFK 

Sak 2 Kommunikasjon 
Kommunikasjonsansvarlig presenterte: 

- Status for kampanjer  
- Opplegg for møter knyttet til prosess med kommunikasjonsstrategi framover. Det skal 

blant annet avholdes møter med media 17 og 20. mars (NRK, TA, Varden, redaktører) 
Konklusjon:  
Mye bra kommunikasjonsarbeid. Størst forbedringspotensial i møter med befolkningen. Der 
må politikerne involveres tidlig, og roller må avtales i forkant (møtet på Klovholt skole godt 
eksempel). Viktig at alle parter alltid inviteres til ulike arrangement hvor media er tilstede. 

Prosjekt-
kontor/Tfk 
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Sak 3 Trafikkutvikling 

Administrasjon presenterte status. 

Konklusjon:  

- Det må vurderes hvordan tellepunkter som får økt trafikk (gjennomgangstrafikk) pga 

stenging av E18 i en periode skal synliggjøres i byindeksen. Dette må drøftes nærmere 

med staten og sees i sammenheng med oppfølging av forpliktende avtaler.  

- Vedrørende dialogmøtet om buss 1.03: Presentasjoner og oppsummering av innspill 

sendes til styringsgruppa. Det er ønskelig å invitere spesielle brukergruper (f.eks 

ungdom) til oppfølgingsmøter for å se på muligheter til forbedring og videreutvikling 

av busstilbudet. 

Prosjekt-
kontor/Tfk 

Sak 4 Byvekstavtale 

Signaler fra møter med Vegdirektøren 3.03 og Jernbanedirektøren 9.03 og oppfølging fra 

møtene ble gjengitt og drøftet. 

Generell kommentarer fra ordførerne om møtene: 

Veldig positivt at vegdirektøren og jernbanedirektøren kommer på besøk. Ønskelig at det er 

felles møter hvor kommunene/fylkeskommunen møter dem sammen. Det må oppfordres til 

nye tilsvarende møter i framtiden. 

Møtet med Vegdirektøren: Det ble i møtet gitt ros til Grenland for arbeidet og resultatene så 

langt. Vegdirektøren bekreftet at Grenland vil gå rett på forhandling om en Byvekstavtale, og 

at dette kunne være mulig påsken 2018.  

Møter med jernbanedirektøren: Jernbanedirektoratet bekreftet at det ble gitt samstemte 

signaler fra kommunene/fylkeskommunen til Jernbanedirektøren i de ulike møtene.  

Porsgrunn hadde i møtet  drøftet utfordringen med avklaring av knutepunkt Porsgrunn i 

møtet og diskutert mulig oppfølging. På bakgrunn av dette presenterte Porsgrunn i 

styringsgruppemøtet et forslag om å sende et brev til BaneNOR (se lysark i vedlegg) 

Konklusjon: 

Positivt å sende brev til BaneNOR fra partene i Bystrategisamarbeidet med invitasjon til 

mulighetsstudie som skal føre frem til en samarbeidsavtale om 

arealbruk/byutvikling/jernbaneutvikling. Porsgrunn inviterer de andre partene 

(administrativt) til et møte for å samordne og avklare ordlyd i brevet slik at situasjonen for 

både Skien og Porsgrunn belyses. Forholdet til byutredningen må også omtales. Justert brev 

legges fram for styringsgruppa (i neste møte eller tidligere hvis mulig). Alle bør underskrive. 

 

Sak 5 Byutredning for Grenland 

Prosjektleder Eva Preede presenterte status og videre prosess. Se presentasjon i vedlegg 

Kommentar: Det var også tilleggspunkter i vedtaket i Porsgrunn. Disse må synliggjøres. 

Konklusjon:  

 Første møte i formell styringsgruppe for byutredningen blir 28.04. Oppsatt møte i 

politisk styringsgruppe deles i 2. Representant for Vegdirektøren (Bjørne Grimsrud) 

leder styringsgruppa for byutredningen (den ene delen av møtet). Fylkesmannen 

inviteres til møtet. Prosjektleder forbereder sakspapirer til møtet og samordner 

utsending med andre saker til møte i politisk styringsgruppe. 

 Dialog og medvirkning i den videre prosessen drøftes mer i neste møte 

SVV region 
Sør 
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Sak 6 Bompengesak E18 

Politiske signaler fra formannskapene i Porsgrunn og Bamble 9.03 etter presentasjon fra Nye 

Veier AS ble gjennomgått. Forslag til politisk prosess for å rekke Stortingsbehandling i 2017 

ble presentert. 

Konklusjon: 

 Vedtak i kommunene og fylkeskommunen må samordnes 

 Helheten av tiltak og utbygging i Grenland må ivaretas. Dette innebærer både 

vurdering av total bompengebelastning i Grenland (E18 + Bypakke Grenland) og 

bomplasseringenes konsekvens for trafikklekkasje til gamle E18 og eventuell endret 

trafikkfordeling i byområdet (Fv. 32, Rv 36) sett i forhold til planlagt 

transportmønster. 

 Administrasjon følger opp saken videre i møte med Nye veier 15.03 

Tfk/ 
kommunene 

Sak 7 Organisering av Bystrategisamarbeidet 
A. Evaluering av organisering  
B. Invitasjon til Fylkesmannen i Telemark om deltakelse Bystrategisamarbeidet 

Sak utsatt. 
 

Tfk 

Sak 8 Belønningsavtale 2017-2020 

Opplegg og budskap i møte med SD 22.03 ble drøftet. 

Konklusjon: Administrasjon lager utkast til presentasjon med fokus på gode resultater og våre 

ambisjoner videre, synliggjøring av satsing i sentrum og samarbeid med næringslivet for å nå 

felles mål. Invitere SD til Grenland med avtalen. 

Tfk 

Sak 9 Status prosjekter Bypakke Grenland 

sak utsatt 

 
Prosjekt-
kontoret/SVV 
 

Sak 10 Sykkelekspressveg 
Sak utsatt 
 

SVV 

Sak 11 Eventuelt 
Ingen saker 

 

 
 
Neste møte: fredag 28.04   23.03.2017, B. Hellstrøm (ref) 


