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Et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune,  
Porsgrunn kommune, Bamble kommune, Siljan kommune, 
Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen 

 
 

Referat fra møte i politisk forhandlingsutvalg for byvekstavtale  
 
Møtetidspunkt:  15.05.2019 kl. 10.00-11.00 
Møtested:   Møterom Lille Breivann 
 
 
Tilstede:  Erik Næs, varaordfører Skien kommune (møteleder) 

Knut Duesund, leder hovedutvalg for samferdsel Telemark fylkeskommune 
Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune  
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Trond Ingebretsen, leder utvalg for byutvikling og miljø 
Kjell Abraham Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  
 
Fra administrasjonen: Mette Gundersen (Skien kommune), Ole Magnus Stensrud (Skien 
kommune), Olav Risholt (Bypakke Grenland Prosjektkontor), Birgitte Hellstrøm (Telemark 
fylkeskommune), Marte Bakken Resell (Skien kommune), Hildegunn Sørbø (Telemark 
fylkeskommune), Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang (Bamble kommune) 

 
Ikke tilstede:  
Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Telemark fylkeskommune  
Hans Edvard Askjer, fylkesvaraordfører Telemark fylkeskommune  
Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder Telemark fylkeskommune 
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Jannicke Andreassen, varaordfører Porsgrunn kommune 
Kim Vegard Rekvik, varaordfører Siljan kommune 
Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
Lars Inge Rønholt, vara opposisjonsleder Bamble kommune 
Heidi Therese Herum, varaordfører Bamble kommune  

 
Referent:  Birgitte Hellstrøm (Telemark fylkeskommune) 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: Referat fra møte 3.05.2019  
  
Det kom spørsmål i møtet om hvordan disse referatene blir håndtert hos partene med 
hensyn til informasjon til politikerne generelt.  
Svar: Referatene settes opp som referatsaker til formannskapene i Skien og Bamble 

Tfk 
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Konklusjon 
Referat fra møte 3.05.2019 godkjent 
 

Sak 2 Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger 
 
Status politisk behandling 
 

 Porsgrunn, UMB: vedtatt forslag til vedtak 

 Skien: Formannskapet i Skien vedtok kun punkt 1, og i tillegg en rekke nye 
punkter.  

 Telemark fylkeskommune, Hovedutvalg for samferdsel: vedtatt forslag til 
vedtak 

 Siljan, kommunestyret: Vedtatt forslag til vedtak 

 Bamble, kommunestyret: Vedtatt forslag til vedtak 
 
Det ble i møtet vist til et notat sendt ut 14.05 av administrasjon om «Fjerning av 
antennepunkt i Hesselbergs gate, Bypakke Grenland» 
 
Dialog med staten 
Det ble etterspurt informasjon om mulig videre prosess for forhandlinger. 
Administrasjon orienterte om følgende milepæler mot oppstart av forhandling: 

 Vedtak av lokalt forhandlingsmandat i kommunene og fylkeskommunen 

 Staten får melding om at lokale vedtak er gjort og starter forberedelse av 
statlig forhandlingsmandat 

 Vedtak av statens forhandlingsmandat i Regjeringen 

 Statens vegvesen sender invitasjon til byområdet om forhandlinger 

 Oppstartsmøte for forhandlinger med statssekretærer i KMD og SD 
 
Konklusjon: 
Forslaget som ble fremmet i formannskapet i Skien endes ut på epost etter møtet. 
Administrasjon bes svare ut så mye som mulig av spørsmålene i vedtaket i Skien, og 
vurdere hvor lang tid det vil ta før andre svar kan gis. Administrasjon bes vurdere om 
det er mulig å dele opp prosessen i to slik at forslag til endringer som omhandler 
bomsystemet og krever endringer av stortingsproposisjon ses på som en egen 
prosess, slik at forhandlingene om byvekstavtale kan fortsette med utgangspunkt i 
felles mandat. 
Fylkesordfører oppfordres til å kontakte Samferdselsdepartementet, ved statsråd eller 
statsekretær. 
Oppsatt møte i forhandlingsutvalget 28.05 opprettholdes for å drøfte saken videre. 
 

Tfk/alle  

Sak 3 Lederlønninger i bomselskaper 
 
Saken ble utsatt til senere møte 

Skien 
kommune 

Eventuelt 

 

 
 

 

 


