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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 
 
 
Tid:  6.3.19 kl.10:30-12:00 
Sted:  Fylkeshuset, møterom Lille Breivann 

 
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  
Lars Inge Rønholt, vara opposisjonsleder Bamble kommune 
 
Fra administrasjonen: 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), Ole Magnus Stensrud (Skien kommune), 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  

 
Referent:  Marte Bakken Resell (Telemark fylkeskommune) 

 
Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: Referat fra møte 6.2.2019 
 
Konklusjon: 
Referat fra møtet 6.2.19 godkjent. 
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Sak 2 Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger 
Vedlegg:   Byvekstavtale Grenland, finansieringskilder og fordeling av midler, notat 1.3.19 

    Byvekstavtale Grenland Bambles rolle, notat 1.3.19 
 

Sekretariatet gikk gjennom innholdet i notatene som var sendt ut med agendaen til møtet. 
Finansiering og forslag til innhold i en mulig avtale er satt opp i tabellform for å oppsummere 
det totale grunnlaget.  

 
Kommentarer i møtet: 
Her snakker vi om betydelige statlige bidrag over en syvårsperiode. Oversikten viser hold i 
tallene, og tydeliggjør grunnlaget på en god måte.   

 
Det er viktig å sikre nok planleggingsmidler til prosjektene som skal komme i neste runde. 
Heller synliggjøre videreføring av egenandelene i bypakken frem til 2025 enn å legge inn nye 
lokale budsjettvedtak fra kommunene, med mindre fylkeskommunen har satt av fremtidige 
planleggingsmidler.  
 
Vi må ikke gjøre dette unødvendig komplisert. Det vi kan forhandle om nå er andeler av 
eksisterende statlige finansieringskilder. Vi kan bare forhandle om det som ligger i 
inneværende NTP. 
  
Det ligger ikke midler til bygging av rv36 i NTP. For å få finansiering i NTP er prosjektet 
avhengig av å kunne vise til stor samfunnsøkonomisk nytte. Det er lite gjennomgangstrafikk i 
byområdet, og betydningen fremtidig rv36 vil få for lokaltrafikken vil sannsynligvis påvirke 
samfunnsnytten i stor grad.  
 
Konklusjon:  
Rv36 er en sentral del av det helhetlige transportsystemet i byområdet, og påvirker regionens 
mulighet for å nå mål om nullvekst, by- og næringsutvikling. 
 
Følgende tabeller med forklarende tekst innarbeides i grunnlagsdokumentet: Oppsummering 
av mulig innhold i byvekstavtale Grenland, finansieringskilder og forslag til fordeling av 
belønnings- og programområdemidler. 
 
Partens egenandeler i Bypakke Grenland fase 1 må synliggjøres som del av eksisterende 
finansieringskilde i grunnlaget. Det må vurderes å synliggjøre fremtidige regionale 
planleggingsmidler til overordnet planarbeid. Forventninger til statlig bidrag til planlegging er 
vanskelig å tallfeste når man ikke vet kostnadene, og det må vurderes videre hvordan 
forventningene skal tydeliggjøres. 
 
Representanter fra partene jobber videre med omforente formuleringer vedrørende 
prioritering av planlegging på lang sikt, og partenes forpliktelser overfor staten før 
forhandlinger kan starte opp.  
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Eventuelt 
Fylkesordfører tok opp saken om åpenhet i møtene. Forhandlingsutvalget er enige om at 
møtene i politisk forhandlingsutvalg for ‘Byvekstavtale Grenland – grunnlag/mandat for 
forhandlinger’ er åpne møter.  
 

 
Tfk 
 

 


