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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  
 

 
Møtetidspunkt:               18.01.2019 Kl. 10:00 – 12:00 
Møtested:                         Møterom Store & Lille Breivann, Fylkeshuset 
 
Tilstede:  Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Telemark fylkeskommune (møteleder) 

Knut Duesund, leder hovedutvalg for samferdsel Telemark fylkeskommune 
Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  
Jan Terje Olsen, opposisjonsleder Skien kommune  
Erik Næs, varaordfører Skien kommune 
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Trond Ingebretsen, leder utvalg for byutvikling og miljø 
Kjell Abraham Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  
 
Fra administrasjonen: Hildegunn Sørbø (Telemark fylkeskommune), Øistein Brinck 
(Porsgrunn kommune), Mette Gundersen (Skien kommune), Kjell Gunne Borgeraas (Siljan 
kommune), Olav Risholt (Bypakke Grenland Prosjektkontor), Birgitte Finne Høifødt 
(Bypakke Grenland Prosjektkontor), Birgitte Hellstrøm (Telemark fylkeskommune), Marte 
Bakken Resell (Telemark fylkeskommune) 

 
Ikke tilstede: Hans Edvard Askjer, varafylkesordfører Telemark fylkeskommune 

Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder Telemark fylkeskommune 
Jannicke Andreassen, varaordfører Porsgrunn kommune 
Kim Vegard Rekvik, varaordfører Siljan kommune 
Heidi Therese Herum, varaordfører Bamble kommune  
Vibeke-Emilie Abrahamsen, vara opposisjonsleder Bamble kommune 

 
Referent:  Marte Bakken Resell (Telemark fylkeskommune) 

 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: Referat fra møte 12.12.18 
 
Konklusjon: 
Referat fra møtet 12.12.18 godkjent. 
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Sak 2 Grunnlag byvekstavtale 
Vedlegg: Byvekstavtale Grenland – grunnlag for forhandlinger. Administrativt forslag 11.1.19 

  Byvekstavtale Grenland – kortversjon 
 
Sekretariatet gjennomgikk kort hvilke endringer som er gjort i dokumentene siden forrige 
møte i politisk forhandlingsutvalg, forslag til organisering av samarbeidet etter inngåelse av 
avtale og forslag til fremdrift. 
 
Kommentarer i møtet: 
 
Revidert utkast til grunnlag for forhandlinger og kortversjon 
Byvekstavtalen gir oss en tjuvstart på det vi er opptatt av i neste periode. Det som legges frem 
for bystyrene nå er ikke en komplett pakke, men en løypemelding, og det vil legges frem flere 
saker underveis. For å få tilslutning må den politiske prosessen ta akkurat passe store skritt. 
Det må kommuniseres tydelig at vi allerede har nullvekst, og at det i denne omgang er 
tilstrekkelig med de virkemidlene vi har per i dag.  
 
Det må tydeliggjøres hva det er vi skal ta stilling til nå, og hva det skal tas stilling til senere. I 
denne omgang er vi invitert til en konkret avtale i en bestemt tid, der det er begrenset med 
store prosjekter som er planlagt. For å komme oss videre må vi benytte tilleggsmuligheten vi 
får gjennom avtalen til å få statlige midler til og fortgang i planleggingen av prosjektene vi vil 
ha. Vi må gjøre en rydde- og prioriteringsjobb og starte planleggingen. Det er ikke restriktive 
tiltak vi skal ta stilling til nå, kun at vi takker ja til å være med i en prosess fremover. 
Bommene er upåvirket av byvekstavtalen, og vil stå der uansett avtale eller ikke.  
 
Det må bli klarere hva vi kan sikre oss av satsinger etter 2022. Vi må passe på at når vi skriver 
kontrakten med staten så legges ikke prosjektene vi er opptatt av kalde. Det må være tydelig 
at dersom vi gjennomfører a så må vi gjennomføre b. Må være realistisk på hva vi skal få som 
resultat av forhandlingene. Det er nå vi skal legge grunnlaget for hva vi skal forhandle om i 
2022, og staten må være enige med oss om hva som er viktig for Grenland etter 2022.  
Dokumentene bør strammes opp mht. det vi forventer å få med hjem igjen fra 
forhandlingene. Det vi skal vedta er at vi skal planlegge disse prosjektene og få de inn i NTP. 
En slags intensjon for forhandlingsresultatet.  
 
Kravet om planleggingsmidler kan tydeliggjøres ytterligere, blant annet ved å vise i kostander 
hva det krever å planlegge prosjektene i fase 2 og 3. Dokumentene kan være skarpere på 
formuleringer rundt jernbane. Ikke bare aktuelt å forhandle om planleggingsmidler, også 
midler til å utvikle disse prosjektene. 
 
Det kom innspill fra Siljan om å legge inn omlegging av fv32 utenom Holtesletta som viktig 
prosjekt inn i forhandlinger om prosjekter etter 2022. 
 
Det ble stilt spørsmål om grunnlaget er ambisiøst nok, eller om det bør legges mer på bordet. 
 
Fremdrift 
Det ble uttrykt usikkerhet rundt fremdriften og hvordan saken vil bli møtt. Hvordan navigere 
oss videre når de store gulrøttene bare antydes, men ikke ligger på bordet enda. Vi vedtok 
bypakkas fase 1, 2 og 3, så endret staten spillereglene underveis og vi skjønte etterhvert at vi 
må ha egne vedtak for hver fase. Det er en politisk forventning om diskusjonene rundt neste 
fase, men den kommer ikke før i 2022. Det må tydeliggjøres hva vi inviteres til her og nå. 
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Det ble påpekt at diskusjonen om ikke å røre bompengesystemet i denne omgang er tatt. 
Konsekvensen av det var at vi ikke skulle diskutere store veiprosjekt nå, og heller ta de 
«myke» tiltakene. Det kan oppleves som om diskusjonen tas opp igjen nå.  
 
De store prosjektene som vi ønsker er ikke i NTP i dag, og vi må gjøre en jobb for å få de inn 
nå. Vi kan velge å vente til vi har alt på plass, eller slik forslaget legger opp til og sikre posisjon 
gjennom byvekstavtalen. Byvekstavtalen er en snarvei for å få bygd de store prosjektene. Fase 
1 skulle gå til 2025. Nå kan vi starte i 2022. Vi må ikke komme i en situasjon der vi ikke 
kommer inn i NTP før i 2026. Vi kan velge å ikke like statens endringer. Men vi får ikke endret 
det – da må vi også endre oss. Vi har valgt en god strategi, da må vi jobbe sammen for å holde 
fremdriften.  
 
Organisering 
Det ble påpekt at politisk styringsgruppe ikke er en styringsgruppe i ordets rette forstand, og 
at gruppen derfor bør ha et annet navn som er mer betegnende for hva gruppen faktisk gjør. 
’Politisk koordineringsgruppe’ ble foreslått.  
 
Bambles rolle 
Det ble stilt spørsmål om Bamble vil behandle grunnlaget på lik linje som de andre partene.  
 
Svar fra Bamble:  
Bamble ønsker å behandle saken på lik linje som de andre partene. Behandlingen vil være en 
slags villighetserklæring fra kommunen, slik det er etterlyst av partene tidligere. Bamble vil 
ikke være part nå, men gir med behandlingen signal om å kunne inngå som fullverdig medlem 
fra 2022. Behandling av saken er med på å posisjonere Bamble inn i avtalen på sikt. Likeledes 
må også forhandlingsresultatene til politisk behandling i Bamble.  
 
Konklusjon:  
Administrasjonen justerer grunnlagsdokumentene etter innspillene i møtet, herunder 
spesifikt kapittel 2.3 i grunnlagsdokumentet og vedtakspunkt 2 og 3. 
 
Det legges opp til en ny runde mellom administrasjon og politikk med hensyn til 
formuleringene i forslag til vedtakspunkt og administrativt forslag til grunnlag for 
forhandlinger om byvekstavtale – med mål om å lande endelig forslag til vedtak og dokument 
i neste møte 6.2.19. 
 

Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt. 
 

 
 

 

 


