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Referat  – møte i politisk styringsgruppe 
 
Tid:  9.12 2016 kl. 12.30 - 13.30 
Sted:  Fylkeshuset, møterom Lille Breivann 
 
Tilstede: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Tfk (møteleder) 
 Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  
  Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  

Kjell Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Sjur Helseth, regional strategidirektør, Jernbaneverket  
Kjell Inge Davik, SVV region Sør  
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune 
Erik Næs, varaordfører Skien kommune 

   
Fra adm: Marius Lid (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), 
Karianne Resare (Grenlandssamarbeidet) 

 
Ikke tilstede: Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 

Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
 
Referent: Birgitte Hellstrøm (Tfk) 
 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Godkjenning av referat fra møte 21.10 og 11.11 
Referatene godkjent 
 

TFK 

Sak 2 Byutredning for Grenland 
 
Utkast til mandat utarbeidet av Vegdirektoratet datert 11.november 2016 var sendt ut i 
forkant og ble drøftet. 
 
Konklusjon: 
 
Forankring av mandatet lokalt (kommunene/fylkeskommunen) : 
Det er viktig å holde full framdrift i arbeidet, samtidig som mandat og videre prosess 
forankres tilstrekkelig i kommunene og fylkeskommunen. 
 

SVV region 
Sør 
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Til møte i politisk styringsgruppemøte 20.01 skal SVV region Sør levere: 
• Et forbedret og spisset mandat (inkl innspill/justeringer)  
• Prosessplan for byutredningen 
• Beskrivelse av hvordan mandatet og byutredningen henger sammen med andre 

prosesser og alternative løp videre. 
Dette skal danne grunnlag for en orienteringssak i formannskap og fylkesutvalg 
(orienteringssak kan gå parallelt med videre prosess for endelig avklaring av mandatet i 
Vegdirektorat/SD) 
 
Andre punkter/tema som må bearbeides og gjøres tydeliggjøre i mandatet: 

• Prosessen videre (beskrivelse av fremdrift, innhold i fasene, forankring undervegs) 
• Endelig beslutning (nasjonalt og lokalt/regionalt) og mer om forholdet til KVU/KS1 

Grenland. Det må forutsettes formell høring før beslutning. 
• Forholdet til vedtatte mål i Grenland  
• Forholdet til arealutvikling og god byutvikling (byutvikling må med i beskrivelse av 

dagens situasjon og behovsanalyse) 
• Innhold og analyser av virkemiddelpakker der fase 2 og 3 av bypakka inngår. 
• Forholdet til E18 (både utfordring med transportomfang/økt biltrafikk inn mot 

byområdet og nye premisser ved vedtatte trasé/tilkoblingspunkt) 
• Forholdet til jernbane (innarbeide punkter fra oppsummering i temamøte 

9.12.2016. Se eget notat fra møtet) 
• Organisering  
• Forholdet til Bamble  
• Behov for prosjektplan og forankring av denne 

 
Vedrørende Bambles: Prinsippsak om deltakelse i prosessen behandles i kommunestyret i 
februar. Foreløpig positive signaler om å delta i arbeidet. 
 

Sak 3 Rabatter i Bypakke Grenland 
 
Konklusjon: 

• Administrasjon bes sende brev og sjekke ut med Vegdirektoratet hvorfor tunge 
kjøretøy ikke får fordelen med månedstak i Grenland og hva som skal til for å få 
endret på dette forholdet. Det må påpekes at det som ble lagt til grunn i St.prop 
ikke var i henhold til de lokale vedtakene og heller ikke er i tråd med ønsket om å 
tilrettelegge for næringslivet. Saken frontes av politisk styringsgruppe. 

• Sak om samordning av rabatter fra 10-20 % avventes. Tas opp på nytt i senere 
møte for vurdering av videre prosess. Må sees i sammenheng med tilbakemelding 
fra Vegdirektoratet om månedstak for tunge kjøretøy.  

• Vurdering av rabatt til el-biler/biogass og lignende avventes til vedtak av NTP 
2018-29 i 2017 hvor det sannsynligvis vil avklares nasjonale føringer. 

 

 
 
 
Prosjekt-
kontor 

Sak 4 Takstfrys billetter buss 2017 
Videreføring av bussløftet er nedfelt i revidert handlingsprogram for Bypakke Grenland. 
Takstene har stått stille siden januar 2013. Jf kontrakten med busselskapet, skulle takstene 
vært økt med KPI hvert år. Så langt har belønningsmidler kompensert for dette.  
Det er mest hensiktsmessig å justere takstene ved årsskifte, tidligst 01.01.17 eller 01.01.2018.  
Kostnaden for takstfrys på billetter i 2017 er anslått til 1,5 mill. kr.  
 
Konklusjon: Takstfrys og kompensasjon for KPI videreføres i 2017. Spørsmålet om 
kompensasjon for KPI vurderes på nytt i løpet av 2017 med sikte på en evt. justering 
01.01.2018, eller hvis forholdene tilsier det i forbindelse med inngåelse av ny 
belønningsavtale våren 2017.  

Tfk/prosjekt-
kontor 
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Sak 5 Busstilbud Siljan 
Oppfølging fra sak i møte 21.10. Administrasjon presenterte vurdering i utsendt notat. 
 
Konklusjon: Notat ble tatt til orientering. Vurdering av busstilbudet gjennomføres som del av 
totalgjennomgang i 2017. 
 

Tfk 
 

Sak 6 Møteplan 2017 
 
Konklusjon: Se vedtatt møteplan nedenfor. Det kalles inn i outlook til alle møtene. 

 

Tfk 

Sak 7 Eventuelt 
 
Organisering:  
Det er ønske om å se nærmere på temaet organisering av samarbeidet for å kunne vurdere 
forbedringer og tilpasning til handlingsfase.  Det må gjøres en vurdering av alternativer fra 
andre steder (hvem er sammenlignbare, hvem får til gode resultat?). Gjerne få besøk av andre 
som del av prosessen. Temaet tas opp på senere møte.  

 

 
Tfk/prosjekt-
kontor 

 

MØTEPLAN 2017 

 

Måned Administrativ 
koordineringsgruppe 
(kl 12-15 dersom ikke 
annet spesifisert) 

Politisk styringsgruppe 
Kl 10-13 dersom annet 
ikke spesifisert 

Grenlandsråd 

Januar  Torsdag 12.01 
13-16 

Fredag 20.01 13.01 Verksted strategi 
for næringsareal  

Februar  Onsdag 8.02 Fredag 17.02 10.02 

Mars Torsdag 9.03 Fredag 17.03   

April Onsdag 5.04 Fredag 28.04  4-5.04 (felles 
formannskapsmøte) 

Mai Torsdag 11.05 Fredag 19.05  

Juni Fredag 9.06 Fredag 16.06 9.06 

August  Torsdag 17.08 Fredag 25.08  

September Torsdag 14.09 Fredag 22.09 15.09 

Oktober Tirsdag 17.10 Fredag 20.10  

November Torsdag 9.11 Fredag 17.11 24.11 

Desember Torsdag 30.11 Fredag 8.12  

 


