
 
 
 

 

 
 
Referat politisk forhandlingsutvalg byvekstavtale Grenland 19.06.2020 

Referat fra møte i politisk forhandlingsutvalg for byvekstavtale  
 
Tid:  Fredag 19.06.2020 kl 10-11 
Sted:  Teams-møte 
 
 
Tilstede:  Terje Riis Johansen, fylkesordfører Vestfold og Telemark fylkeskommune 

(møteleder) 
Arve Høiberg, leder for hovedutvalg for samferdsel, VTFK 
Trond Ballestad, fungerende ordfører Skien kommune 
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Kjell Abraham Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  
Trond Ingebretsen, leder utvalg for miljø og byutvikling Porsgrunn kommune 
Jan Terje Olsen, vara for opposisjonsleder Skien kommune  
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Lars Inge Rønholt, vara for opposisjonsleder Bamble kommune 

 
Tilstede fra administrasjon: Olav Risholt (Bypakke Grenland Prosjektkontor), Birgitte Hellstrøm 
(Bystrategi Grenland sekretariat /VTFK), Øistein Brinck (VTFK), Gunnar B.Treidene (VTFK), Lars 
Martin Sørli (Porsgrunn kommune) Mette Gundersen (Skien kommune), Marte Bakken Resell (Skien 
kommune), Lene Hysing (Skien kommune), Geir H.B. Østvang (Bamble kommune) 
 
Ikke tilstede:  Hedda Foss Five, ordfører i Skien kommune 

Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder Vestfold og Telemark fylkeskommune  
Torstein Dahl, varordfører i Bamble kommune 
Bent Gurholt, varaordfører Siljan kommune 
Roger Plassen, opposisjonsleder Siljan kommune 
 

 
Referent:  Birgitte Hellstrøm (Bystrategi Grenland sekretariat/VTFK) 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: Referat fra møtet 3.02.2020 
 
Forslag til konklusjon: 
Referat fra møtet 3.02.2020 godkjennes 
 

Sekretariat  

Sak 2 Byvekstavtale Grenland  
Vedlegg sendt ut før møtet: brev fra SD om oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 – 
videreutviklet nullvekstmål datert 8.06.2020 
 
Sekretariatet orienterte om det som har skjedd siden vedtak av forhandlingsmandatet: 

- Brev fra SD 2.januar - oppfølging av bompengeavtalen 
- Møte med SD og KMD 23.04 
- Brev fra SD 8.juni - videreutviklet nullvekstmål fastsatt 

 

   
 



 
 
 

 

 
 
Referat politisk forhandlingsutvalg byvekstavtale Grenland 19.06.2020 

Det nye nullvekstmålet: I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy 
reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med 
kollektivtransport, sykling og gange. 
 
Det ble videre orientert om: 

- Status for avtaler i de andre 8 byområdene  
- De økonomiske rammene for byvekstavtaler som er foreslått i NTP 2022-2033.  
- Mulig struktur på avtaledokument for Grenland basert på nylig fremforhandlede 

avtaler i de fire største byene og innholdet i vedtatt forhandlingsmandat i 
Grenland 

 
Videre arbeid ble drøftet. 
 
Konklusjon: 
Alle parter er klare og ønsker å starte forhandlinger så raskt som mulig nå som det nye 
nullvekstmålet er avklart. 
Invitasjon til besøk fra SD og KMD gjentas. 
Det forberedes søknad om 4-årig belønningsavtale som kan sendes til SD dersom 
invitasjon til forhandlinger trekker ut i tid utover høsten. 
Det avholdes møter i forhandlingsutvalget etter behov for avklaringer. 
 

 
Eventuelt 
Ingen saker 
 

 

 

 


