
 
 
 

 

 
 
Referat politisk koordineringsgruppe Bystrategi Grenland  19.06.2020 

Referat fra møte i politisk koordineringsgruppe 
 
Tid:  19.06.2020 kl. 11-12.30 
Sted:  Teams-møte 
 
Tilstede:  Terje Riis Johansen, fylkesordfører Vestfold og Telemark fylkeskommune 

(møteleder) 
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Trond Ballestad, varaordfører i Skien 
Kjell Abraham Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  
Arve Høiberg, leder for hovedutvalg for samferdsel, VTFK 
Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder Vestfold og Telemark fylkeskommune  
Trond Ingebretsen, leder utvalg for miljø og byutvikling Porsgrunn kommune 
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Jan Terje Olsen, vara for opposisjonsleder Skien kommune  
Roger Plassen, opposisjonsleder Siljan kommune 
Lars Inge Rønholt, vara for opposisjonsleder Bamble kommune 
Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør Statens vegvesen, Transport sør 
Ove Skovdahl, Spesialrådgiver Jernbanedirektoratet  
Elisabeth Rui, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
 
Tilstede fra administrasjon: Mette Gundersen (Skien kommune), Øistein Brinck 
(VTFK), Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang (Bamble kommune), Gunnar B. Treidene 
(VTFK), Erika Klein (SVV), Marte Bakken Resell (Skien kommune), Lars Martin Sørli 
(Porsgrunn kommune , Siv Tørudbakken (VTFK), Olav Risholt (Bypakke Grenland 
Prosjektkontor), Birgitte Finne Høifødt (Bypakke Grenland Prosjektkontor), Birgitte 
Hellstrøm (Bystrategi Grenland sekretariat /VTFK), 

 
Ikke tilstede:  Hedda Foss Five, ordfører i Skien kommune 

Torstein Dahl, varaordfører i Bamble kommune 
Bent Gurholt, varaordfører Siljan kommune 

 
Referent:  Birgitte Hellstrøm (Bystrategi Grenland sekretariat/VTFK) 
 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: referat fra møtet 30.04.2020 
 
Konklusjon: 
Referat fra møtet 30.04.202o godkjennes 
 

VTFK/Sekretariat 

Sak 2 Kommunikasjon 
 
Aktuelle saker ble presentert i møtet   
 
Konklusjon: 
Det gjøres mye bra kommunikasjonsarbeid. 
Ved åpning av PP-krysset skal de lokale inviteres med på markeringen (tidlig juli). 

Prosjektkontor 
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Markering av kontraktsignering for prosjektet Rv 36 Klevstrand – Skrapeklev blir 
sannsynligvis 25.eller 26.juni 
 

Sak 3 Trafikkutvikling 
 
Oppdaterte trafikktall ble presentert i møtet. 
Biltrafikken er på veg tilbake etter «Korona-effekten». Høye trafikktall for bil på Fv 32 
Borgestad.  
Svært «røde» tall for busstrafikken pga Korona.  
 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering.  
 

Prosjektkontor 

Sak 4 NTP 2022-2033 
Vedlegg: NTP-notat om byområdene 
 
Fylkesordfører orienterte om  

- Vedtak i VTFK - begge saker med innspill til NTP ferdig behandlet i  
- Regionalt drøftingsmøte mellom fylkesordfører og Samferdselsministeren om 

innspillene 12.august i Kristiansand (sammen med Agder) 
- Besøk av transportkomiteen 22-23.september 

 
Sentrale tema for byområdet som Rv 36, Vestfoldbanen og knutepunkt, styringsmodell 
for byvekstavtaler, økonomiske rammer for byvekstavtaler og  
forpliktende avtaler er fulgt opp i VTFK’s to innspill til NTP, og kan utdypes i det 
regionale drøftingsmøtet. 
 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering.  
 

VTFK/ 
sekretariat 
 

Sak 5 Kommunedelplan for Rv 36 –E18 
Vedlegg: Brev fra byområdet til SD om fremdrift for planarbeidet og svarbrev fra SD 
 
Administrasjon orienterte kort om status og svaret fra SD som var følgende: «Saken er til 
behandling i Samferdselsdepartementet nå, og vi forventer en rask avklaring.» 
 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering.  
Det bør utarbeides noen enkle kommunikasjonspunkter til bruk i ekstern 
kommunikasjon fra alle parter om prosjektet. 
 

SVV/ 
Porsgrunn 
kommune, 
Skien 
kommune/ 
sekretariat 

Sak 6 Byvekstavtale Grenland 
Vedlegg: Brev fra SD om oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 – videreutviklet 
nullvekstmål, datert 8.06.2020 
 
Fylkesordfører orienterte om at kommunene og fylkeskommunen er klare for 
forhandlinger med staten nå som nullvekstmålet er avklart, og venter på invitasjon. 
 
Administrasjon orienterte om følgende: 

- Det forberedes arbeid som inngår i Grenlands innsats i byvekstavtalen, herunder 
oppdatering av bystrategi. Det er partnerskapets felles strategi for byutvikling 

VTFK/ 
sekretariat 



 
 
 

 

 
 
Referat politisk koordineringsgruppe Bystrategi Grenland  19.06.2020 

og transport. Høsten 2020 vil det igangsettes arbeid med oppdatering av 
kunnskapsgrunnlag. 
 

- Vegdirektoratet har igangsatt arbeid med utforming av retningslinjer for 
sekretariatene for byvekstavtaler. Byområdene gir nå administrative innspill til 
Vegdirektoratet. Forslag til retningslinjer behandles i styringsgruppene for 
byområdene som har inngåtte byvekstavtaler høsten 2020. For de øvrige 
byområdene er behandling opp til byområdet selv 

 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering.  
 

Sak 7 Status prosjekter Bypakke Grenland 
 
Administrasjon presenterte status for: 

• PP-krysset 

• Sverresgate - Hovenggata 

• Knutepunkt Porsgrunn 

• Landmannstorget  

• Togstopp 

 
Videre prosess og premisser for årets revisjon av handlingsprogrammet høsten 
2020 ble presentert. 
 
Konklusjon: 
Informasjon tas til orientering.  
 

Prosjektkontor 

Sak 8 Møteplan høsten 2020 
Vedlegg: møteplan 2020 
 
Tidligere fastlagt møteplan med forslag til endringer ble gjennomgått. 
 
Konklusjon: 
 
Det inviteres til følgende tidspunkt for møter i politisk koordineringsgruppe: 
Fredag 21.08 kl 9-12 
Fredag 11.09 kl 10-13 
Fredag 23.10 kl 13-15.30 
Fredag 20.11 kl 10-13 
Fredag 11.12 kl 9-11 
  
Det legges opp til møter i politisk forhandlingsutvalg for byvekstavtale innenfor oppsatt 
tidsramme ved behov. 
 

Sekretariat 

Eventuelt  

 
Birgitte Hellstrøm, 19.06.2020 


