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II. Mandat Bypakke Nord-Jæren 

Bypakke Nord-Jæren må styres i tråd med de overordnede målene for pakken. 

Vurdering av måloppnåelse hittil og framtidig forventet måloppnåelse vil være sentralt 

for prioritering av prosjekter underveis. 4-årige handlingsplaner vil bli førende for 

planlegging og prioritering. Årlige budsjetter styrer gjennomføringen.  

Det legges opp til porteføljestyring av Bypakke Nord-Jæren med rullering av fireårige 

handlingsprogrammer. Porteføljestyring innebærer at prioriteringer i Bypakke Nord-

Jæren bestemmes av følgende: 

• Mål- og resultatstyring 

• Disponible midler 

• Planstatus 

• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

• Kapasitet på planlegging og gjennomføring.  

Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak, er mest mulig i 

samsvar med målene for Bypakke Nord-Jæren. Handlingsprogrammet vil bli revidert 

årlig. 

Det etableres en styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren. Mandatet for 

styringsgruppen til Bypakke Nord-Jæren vil være presentert og forankret i vedtatt i 

den kommende Stortingsmeldingen om Bypakke Nord-Jæren.  

Styringsgruppen har hovedansvaret for god koordinering av prosjektporteføljen. 

Arbeidet i styringsgruppen skal gi grunnlag for Stortingets, departementets og lokale 

myndigheters behov for styring og kontroll med bruk av budsjettmidler og 

bompenger. Styringsmodellen må tilpasses til enhver tid gjeldende 

forvaltningssystem.  

I styringsgruppen deltar staten (ved Statens vegvesen), fylkeskommunen og 

representanter for kommunene. Hvem gruppen ledes av vil bestemmes ved 

opprettelsen av styringsgruppen. Styringsgruppen vedtar handlingsprogram og årlige 

prioriteringer. Konsensus i styringsgruppen er et viktig fundament for arbeidet med 

Bypakke Nord-Jæren.  

Et sekretariat felles for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren har 

ansvaret for å koordinere arbeidet med gjennomføringen av bypakken. Sekretariatet 

vil være en uavhengig enhet med dedikerte personer. Formelt med hensyn til bl.a. 

arbeidsgiveransvaret, vil sekretariatet være tilknyttet statens vegvesen eller 

fylkeskommunen.  
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En administrativ gruppe med representanter fra kommunene, fylkeskommunen og 

staten har sammen med sekretariatet ansvaret for å koordinere arbeidet. I tillegg 

etableres ulike faggrupper ved behov. Disse gjennomfører utredninger og utarbeider 

annen bakgrunnsinformasjon.  

 

Styringsgruppens oppgaver  

Forberede omforente saksframlegg til besluttende organer om prioritering (inkludert 

rekkefølge for prosjekter) av midlene i Bypakke Nord-Jæren 

Gi innspill til samordnete statlige og lokale/regionale plan- og budsjettprosesser for å 

sikre best mulig måloppnåelse for bompengepakken. Det skal også gis innspill til 

arbeidet med areal-planer 

Overvåke gjennomføring av store prosjekter og innsatsområder og gi råd om tiltak 

hvis det avdekkes problemer som ikke kan løses i prosjektene.  

Bestille og behandle strategiske utredninger som faglig grunnlag for gruppens arbeid 

med løpende prioriteringer. Det er kommunestyrene, fylkestinget og Stortinget som 

fatter de formelle vedtak om handlingsprogram og budsjetter. Styringsgruppen har 

ansvar for at det etableres gode systemer for administrativ styring av Bypakke Nord-

Jæren. Gjennomføring av Bypakke Nord-Jæren krever godt samarbeid og god 

ressursstyring internt og på tvers av offentlige organisasjoner. Det er viktig at de ulike 

etater er bevisst sine roller og ansvar, samtidig som det etableres nødvendige 

koordineringsfunksjoner og felles prosjekter. 

 

 
Figur 2: Styringsstruktur Bypakke Nord-Jæren  

 


