Styringsgruppe for Bypakke NordJæren

Referat 6. oktober 2017

Møtetidspunkt

Fredag 6. oktober 2017

Møtested

Sandnes kommune

Møterom

Formannskapssalen

13.00– 15.30

Medlemmer

Navn

Til stede

Statens vegvesen

Terje Moe Gustavsen

X

Jernbanedirektoratet

Anita Skauge

Rogaland fylkeskommune

Solveig Ege Tengesdal

X

Stavanger kommune

Christine Sagen Helgø

X

Sandnes kommune

Stanley Wirak

Sola kommune

Ole Ueland

X

Randaberg kommune

Kristine Enger

X

Fylkesmannen i Rogaland

Magnhild Meltveit Kleppa

X

X

X

Varamedlemmer

Navn

Møtt for

Jernbanedirektoratet

Trond Høyde og Lars Chr.

Anita Skauge

Sandnes kommune

Pål Morten Borgli

Stanley Wirak

Stendal

Forfall

I tillegg møtte: Tone Oppedal, Astrid Eide, Lisa Garpe og Fredrik Nårstad Jensen SVV, Magne

Fjell Randaberg kommune, Gunn Jorunn Aasland Stavanger kommune, Kristin Barvik,

Sandnes kommune, Arve Nyland Sola kommune, Kjersti Sandvik Bernt Sekretariat Bypakke
Nord-Jæren, Gottfried Heinzerling, Marie Koch Singelstad, Frank Michael Mortensen,

Marianne Chesak RFK, Erik Cockbain Fylkesmannen, Stavanger Aftenblad, NRK Rogaland og

Stine Haave Åsland sekretariatsleder

Sak 31/2017

Referat fra forrige møte 15. juni 2017

Vedtak:
Referat godkjennes

Sak 32/2017

Byvekstavtalen – status

Vedtak:
Tas til orientering

Sak 33/2017

Politisk dialogmøte - evaluering

Enighet om at møtet var viktig for å sikre bred politisk forankring. Godt gjennomført møte og spesielt
innlegget til Anette Solli ble sett på som nyttig. Styringsgruppen ønsker å gjennomføre et nytt møte på
nyåret. Kommunikasjon og eksempler fra Trondheim ble foreslått som tema for neste møte.

Vedtak:
Tas til orientering

Sak 34/2017

Bomstasjoner – takstskilt og saldolys

Saken ble drøftet i møtet. Styringsgruppen ser fordeler med kostnadsbesparelser og at det i tillegg
bidrar til færre skilt og lysmaster i områder med tett bebyggelse.

Vedtak:
Styringsgruppen gir sin tilslutning til å inkludere bomstasjonene i prøvevirksomhet der det ikke
etablere saldolys og takstskilt ved de nye bomstasjonene. Styringsgruppen ber Statens vegvesen
vurdere behov for takstskilt ved «innfartsområdene».

Sak 35/2017

Tertialrapport – 2. tertial

Vedtak:
Tas til orientering

Sak 36/2017

Kommunikasjon

Sekretariatsleder presenterte status for kommunikasjonsarbeidet i sekretariatet og i faggruppe
kommunikasjon. Det er behov for å øke kapasiteten og tilføre ressurser til arbeidet for å kunne nå
ambisjonene om å kommunisere bredere ut til innbyggerne via flere kanaler. Sekretariatet viste til
erfaringer fra kommunikasjonsarbeid i bypakkene i andre byområder; Bergen, Oslo og Trondheim.
Sekretariatet presiserte viktigheten av å jobbe med intern kommunikasjon hos partene. Alle som
jobber med bypakken er viktige ambassadører og kan sikre god informasjon ut til innbyggerne og våre
samarbeidsparter.

Vedtak:
Tas til orientering

Sak 37/2017

Porteføljestyring – utfordringer og felles forståelse

Porteføljestyringsbegrepet og prinsippene ble drøftet. Begrepet er sentralt i St.prop og i
byvekstavtalen. Det ble etterlyst en oversikt som viser finansiell kapasitet i bypakken.

Vedtak:
Tas til orientering

Sak 38/2017

Prioriteringskriterier for sykkeltiltak

Leder av faggruppe sykkel presenterte arbeidet som er gjennomført for å komme frem til de anbefalte
prioriteringskriteriene. Styringsgruppen mente saken var grundig og godt belyst.

Vedtak:
Styringsgruppen ber om at prioriteringskriteriene for sykkeltiltak legges til grunn for videre
porteføljestyring.

Sak 39/2017

Handlingsprogram 2018 - 2021

Sekretariatsleder presenterte hovedtrekk i førsteutkastet til handlingsprogrammet og ba om innspill til
det videre arbeidet. Endelig utkast skal legges frem for styringsgruppen i møtet 26. oktober.
Styringsgruppen ønsker en oversikt over finansiell kapasitet i bypakken (ref. grafer vist i Bergen og
Oslo). Vurdering av muligheter for å ta opp lån for å få tidligere oppstart av E39-prosjektene ønskes
før endelig utkast sendes ut. Partene ga flere innspill til handlingsprogrammet som tas med videre i
arbeidet fram mot endelig utkast.
Kommunene ser behov for å sette av bypakkemidler i handlingsprogrammet til stillinger knyttet konkret
til bypakkeprosjekt.
Enighet om at sekretariatet må få tilføres ressurser. Det legges opp til at sekretariatet kan øke med to
nye årsverk. Konkret ett årsverk til kommunikasjon og ett til controller/faglig bistand.

Vedtak:
Styringsgruppen ber sekretariatet arbeide videre med Handlingsprogram 2018 – 2021 basert på
innspill gitt i møtet. Styringsgruppen godkjenner utvidelse av sekretariatet med to nye årsverk.

Sak 40/2017
Ingen saker

Eventuelt

