
 
 
 

 

 
 
Referat politisk koordineringsgruppe Bystrategi Grenland  17.06.2022 

Referat fra møte i politisk koordineringsgruppe 
 
Tid:  17.06.2022 kl. 10-12.00 

Sted:  Fylkeshuset, møterom Hydrogenfabrikken, 4.etasje 
 
Til stede:  Terje Riis Johansen, fylkesordfører Vestfold og Telemark fylkeskommune 

(møteleder) 
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune  
Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune  
Kjell Abraham Sølverød, ordfører Siljan kommune 
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune 
Trond Ballestad, varaordfører Skien kommune  
Arve Høiberg, leder utvalg for samferdsel, Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Trond Ingebretsen, leder utvalg for miljø og byutvikling Porsgrunn kommune 
Jan Terje Olsen, vara for opposisjonsleder Skien kommune  
Anne Karin Hansen, opposisjonsleder Porsgrunn kommune 
Bent Gurholt, varaordfører Siljan kommune 
Roger Plassen, opposisjonsleder Siljan kommune 
Torstein Dahl, varaordfører Bamble kommune 
Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør Statens vegvesen, Transport og samfunn 
Grete Helgås, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
 

Til stede fra administrasjon: Ingunn Foss (SVV), Kari Floten (SVV), Olav Uldal (SVV), Anitra Fossum, 
(VTFK), Mette Gundersen (Skien kommune),  Rose Marie Christiansen (Porsgrunn kommune), 
Marius Lid (Porsgrunn kommune), Lars Martin Sørlie (Porsgrunn kommune), David Ramslien (SVV),  
Olav Risholt (Bypakke Grenland), Birgitte Finne Høifødt (Bypakke Grenland), Gunnar Berg Treidene 
(VTFK), Marte Bakken Resell (Skien kommune), Geir Harald Vale (Skien kommune), Torbjørn 
Landmark (VTFK), Birgitte Hellstrøm (Bystrategi Grenland sekretariat) 

 
Ikke til stede:  Gunn Marit Helgesen, opposisjonsleder Vestfold og Telemark fylkeskommune  

Lars Inge Rønholt, vara for opposisjonsleder Bamble kommune  
Benedicte Bruun-Lie, jernbanedirektoratet  

 
Referent:  Birgitte Hellstrøm (Bystrategi Grenland sekretariat)  
 
 

Saksliste  Ansvar 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Vedlegg: referat fra møtet 4.05.2022 
 
Konklusjon: 
Referat fra møtet 4.05.2022 godkjennes 
 

Sekretariat 

Sak 2 Kommunedelplan rv.36 Skjelsvik – Skyggestein 
 

• Status og videre prosess 
 
Konklusjon: 
Fylkesordfører inviterer til nytt møte i løpet av juni for å avklare videre prosess, ellers blir 
det ikke ny bypakke. 

SVV 
Porsgrunn 
kommune 
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Sak 3 Ny bystrategi og bypakke 
 
Saken ble utsatt  

 

Sekretariat 

Eventuelt 
 

• Det jobbes med felles politisk budskap vedrørende tog for å møte regjeringens 
signaler om kutt. 

 

• Proposisjon for finansering av Fv.353 Gassvegen ble vedtatt i Stortinget 
16.06.2022 

 Sak - stortinget.no 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-117-s-20212022/id2913561/ 

 

 

 
 
 
 
Oppfølging i etterkant av møtet 
 
På vegne av fylkesordfører ble det sendt ut e-post med følgende informasjon 4.juli 2022: 
 
Fylkesordfører viser nå til vedtaket som ble fattet i møtet i formannskapet i Porsgrunn tirsdag 28.06 og 
enigheten mellom Porsgrunn kommune og Statens vegvesen som ligger til grunn for det reviderte 
planprogrammet som formannskapet vedtok å legge på høring. 
Fylkesordfører forutsetter med dette at både planprosessen for rv.36 og videre arbeid med ny bystrategi 
og bypakke fortsetter, og at det ikke er behov for et møte i politisk koordineringsgruppe nå. 
 
Fylkesordfører inviterer i stedet til møte fredag 2.september 2022 kl 12-15 på fylkeshuset i Skien. 
Invitasjon sendes i outlook. 
Sakene om rv.36 og ny bystrategi og bypakke vil stå på agendaen i dette møtet, og det blir viktig å 
drøfte og avklare justert fremdrift i prosessene. 
Mer informasjon om mulig fremdrift for ny bypakke er vist i vedlegget. 
 
Mer informasjon finnes for øvrig her: 
Porsgrunn formannskap 28.06.2022 (porsgrunn.kommune.no) 
Vedtak om riksveg 36 sikrer framdrift for ny bypakke - Bypakke Grenland (bypakka.no) 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=89498
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-117-s-20212022/id2913561/
https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/politiske-utvalg-2019-2023/#se:mote/moteid:1086751/utvalgid:231547
https://bypakka.no/vedtak-om-riksveg-36-sikrer-framdrift-for-ny-bypakke/

