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Referat  – møte i politisk styringsgruppe 
 
Tid:  20.01 2017 kl. 10-12.30 
Sted:  Fylkeshuset, møterom Lille Breivann 
 
Tilstede: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Tfk (møteleder) 

Erik Næs, varaordfører Skien kommune 
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Kjell Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Bendek Maartman-Moe, direktør marked og samfunn, Jernbanedirektoratet 
Kjell Inge Davik, regionsjef SVV region Sør  
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune 
Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel, TFK 
 
Fra adm: Øystein Brinck (Porsgrunn kommune), Anette Finnerud (Porsgrunn kommune), 
Mette Gundersen (Skien kommune), Tore Martinsen (Bamble kommune), Inger Kammerud 
(JBV), Olav Risholt (prosjektkontoret), Birgitte Finne Høifødt (prosjektkontoret), Birgitte 
Hellstrøm (Tfk), Hildegunn Sørbø (Tfk, Kjell Solheim (SVV) 

 
Ikke tilstede: Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune 
 
Referent: Birgitte Hellstrøm (Tfk) 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
 
Konklusjon: Referat fra ordinært møte 9.12.2016 og oppsummering fra temamøte jernbane 
9.12.2016 godkjent med merknad om mer spisset konklusjon i referat 9.12.2016 og 
11.11.2017.   
 

TFK 

Sak 2 Kommunikasjon 
 
Administrasjon orienterte om status og videre prosess for arbeid med revidert 
kommunikasjonsstrategi og hovedfunn i medieundersøkelsen 2015/2016. Undersøkelsen vil 
være et av flere faktagrunnlag i videre prosess med kommunikasjonsstrategi. 

Prosjekt-
kontor/Tfk 
 
 

Sak 3 Trafikkutvikling 

Administrasjon orienterte om trafikkutvikling desember 2016 

Prosjekt-
kontor/Tfk 
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Sak 4A Byutredning for Grenland 

Utsendt materiale og videre prosess ble drøftet. 
Konklusjon: 

 SVV bes spisse mandatet på tema Rv 36 og kobling til E18, forholdet til videre arbeid 
med fase 2/3 av bypakka og forholdet til jernbane med knutepunkt i Porsgrunn og 
Skien (stoppested Skien sentrum). 

 Det må legges opp til politisk behandling/høring når byutredningen er ferdigstilt 

 Mandatet sendes på høring i formannskap og fylkesutvalg innen utgangen av februar, 
inkl punkt om at styringsgruppa får mandat til å følge opp prosessen videre. 

 

SVV region 
Sør 

Sak 4B Langsiktig avtale med staten – «Byvekstavtale» - brev til og KMD 

Utkast til brev ble drøftet  

Konklusjon: Hensikt med brevet tydeliggjøres. Justert brev sendes ut til utsjekk i 

styringsgruppa eller tas opp på neste møte. 

Tfk 

Sak 5 Belønningsavtale 2013-2016 sluttrapport 

Styringsgruppa ga innspill til foreløpig rapport. Det langsiktige nullvekstmålet bør 

kommuniseres tydelige enn det kortsiktige målet om reduksjon på 5%. Frist til SD er 1 februar. 

Konklusjon: Rapporten sendes til endelig gjennomsyn i styringsgruppa før oversendelse til 

samferdselsdepartementet.  

Prosjekt-
kontoret 

Sak 6 Belønningsavtale 2017-2020 

Videre prosess for forhandling av ny belønningsavtale ble drøftet 

Konklusjon: Partene i belønningsavtalen møtes i Oslo i forkant av avtalt møte med politisk 

ledelse i SD 14.02. Videre prosess for politisk behandling avklares når forslag til avtale 

foreligger. 

 
Tfk 

Sak 7 Årlig dialogmøte om busstilbudet i Grenland  

Tfk og Nettbuss har invitert til dialogmøte 1.mars. Forslag til opplegg ble presentert 

Konklusjon: Kommunene v/ordførerne inviteres til å gi innspill i egen post på programmet. 

Møtet bør kommuniseres ut til media. 

Tfk 

Sak 8 Rabatter i Bypakke Grenland – brev om passeringstak tunge kjøretøy 

Utkast til brev til Vegdirektoratet ble drøftet. 

Konklusjon: Brevet sendes så raskt som mulig av fylkesordfører på vegne av styringsgruppa. 

 
Prosjekt-
kontoret 
Tfk 

Sak 9 Status prosjekter Bypakke Grenland 
 
SVV orienterte om status for en rekke prosjekter, og Porsgrunn sentrum spesielt. 
Konklusjon: Resultat av beregninger i transportmodellen Aimsun for tiltak i Porsgrunn 
sentrum presenteres i styringsgruppa i senere møte. 

SVV 

Sak 10 Eventuelt 
 
Konklusjon:  
Administrasjon bes forberede en prinsippsak vedrørende grunnerverv av bypakke-prosjekter. 

 

Neste møte: fredag 24.02 kl 12-15 i Skien sentrum   27.01.2017, B. Hellstrøm (ref) 


