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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:  25.10.2019 kl. 10.00-11.00 
Møtested:   Møterom Lille Breivann 
 
 
Tilstede:  Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Telemark fylkeskommune (møteleder) 

Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Trond Ballestad, fungerende ordfører Skien kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune  
Kjell Abraham Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Knut Einar Aas, leder utvalg for klima, miljø og byutvikling, Skien kommune  
Trude Tvedt, fungerende varaordfører Skien kommune  
Jan Terje Olsen, vara for opposisjonsleder Skien kommune  
Trond Ingebretsen, leder utvalg for byutvikling og miljø, Porsgrunn kommune 
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Aase Salen Hagen fra Bamble Høyre, vara for vara for opposisjonsleder Bamble kommune 
 
Fra administrasjonen: Mette Gundersen (Skien kommune), Olav Risholt (Bypakke Grenland 
Prosjektkontor), Birgitte Hellstrøm (Telemark fylkeskommune), Marte Bakken Resell (Skien 
kommune), Lars Martin Sørli (bypakke-koordinator Porsgrunn kommune) Per Sortedal 
(Porsgrunn kommune) 

 
Ikke tilstede:  
Knut Duesund, leder hovedutvalg for samferdsel Telemark fylkeskommune 
Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder Telemark fylkeskommune 
Varaordfører Porsgrunn kommune 
Varaordfører Siljan kommune 
Dag Jøran Myrvang, opposisjonsleder Siljan kommune 
Varaordfører Bamble kommune  

 
Referent:  Birgitte Hellstrøm (Telemark fylkeskommune) 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: Referat fra møte 21.06.2019  
 
Konklusjon: 
Referat fra møte 21.06.2019 godkjennes 
 

Tfk 
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Sak 2 Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger 
 
Status politisk behandling: 
 
Skien:  
Svar på formannskapets spørsmål forberedes nå og vil legges fram for formannskapet så fort 
som mulig. Mål om rask videre behandling av det mandatet som foreligger. 
 
Porsgrunn: Vil raskt kunne behandle saken dersom formannskapet i Skien innstiller på 
foreliggende mandat. 
  
Innspill i møtet: Nye relevante momenter knytta til regjeringens bompengeforlik kan tas med 
inn i forhandlingene.  
 
Konklusjon: 
Viktig å komme i gang med forhandlinger med staten for å komme videre og avklare 
handlingsrom. 
 
Sekretariatet bistår med det som er nødvendig av informasjon for å svare ut spørsmål og 
forberedelser for å kunne raskt til forhandlingsbordet 
 
Planlagt framdrift for politisk behandling: 

- Skien: Formannskap i november, bystyret i desember 
- Porsgrunn: Bystyret i Porsgrunn i november, bystyret i desember 

 
Møte om i forhandlingsutvalget om forhandlingsstrategi foreslås i desember dersom det da 
foreligger positivt vedtak i formannskapets i Skien.  
Fylkesordfører for Vestfold Telemark fylkeskommune overtar ledelse av forhandlingsutvalget 
fra det tidspunktet det skal legges forhandlingsstrategi. 
 
 

Tfk/alle  

Eventuelt 
Ingen saker 

 
 

 


