Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren
Referat 2. februar 2018

Møtetidspunkt
Møtested
Møterom
Medlemmer
Statens vegvesen
Jernbanedirektoratet
Rogaland fylkeskommune
Stavanger kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Randaberg kommune
Fylkesmannen i Rogaland
Varamedlemmer
Sandnes kommune

Fredag 2. februar 2018
Rogaland fylkeskommune
FU-salen
Navn
Terje Moe Gustavsen
Anita Skauge
Solveig Ege Tengesdal
Christine Sagen Helgø
Stanley Wirak
Ole Ueland
Kristine Enger
Magnhild Meltveit Kleppa
Navn
Pål Morten Borgli
Fram til kl. 1015

09.00 – 11.30

Til stede
X
X
X
X

Forfall

X
X
X
X
Møtt for
Stanley Wirak

I tillegg møtte: Alberte Ruud, Tone Oppedal, Astrid Eide, Tina Jacobsen, Irene Hegre, Helge Ytreland,
SVV, Trond Høyde Jernbanedirektoratet, Gunn Jorunn Aasland Stavanger kommune, Arve Nyland,
Sola kommune, Magne Fjell Randaberg kommune, Christine Haver, Gareth Doolan, Hilde Gunn
Bjelde, Ubbo Busboom, Gottfried Heinzerling, Marie Koch Singelstad, Vegard Thise, Frank Michael
Mortensen, Marianne Chesak RFK, Erik Cockbain Fylkesmannen, Stavanger Aftenblad, Kjersti Sandvik
Bernt, Eya Salmi og Stine Haave Åsland Sekretariat Bypakke Nord-Jæren.

Innledningsvis ble ny controller i sekretariatet, Eya Salmi, og ny prosjektleder for planlegging av
Bussveien Helge Ytreland presentert. Helge overtar for Vegard Thise som skal jobbe videre med
Bussveien i Rogaland fylkeskommune.

Sak 1/2018

Referat fra forrige møte 29. november 2017

Status for politisk behandling av gåstrategi ble etterlyst. Sekretariatet informerte om at det er lagt
frem en politisk sak om dette til samferdselsutvalget i fylket 7. februar. Saken skal etter hvert
behandles i de enkelte kommune- /bystyrene.

Vedtak:
Referat godkjennes

Sak 2/2018

Byutredning Nord-Jæren

Statens vegvesen orienterte om hovedresultater for byutredningen på Nord-Jæren. Det ble i tillegg
gitt en orientering om hovedresultat fra byutredningene i de andre byområdene i Norge.
Byutredningen viser at det er fullt mulig å nå nullvekstmålet, men at det vil kreve en kombinasjon av
virkemidler for å nå målet. Staten ser på byutredningen som et faglig nøytralt grunnlag for
reforhandling av byvekstavtalen.
Byutredningen skal behandles i de ulike by-/kommunestyrene og i fylkestinget. Her gis det innspill til
utredningen samt innspill til byutredningens Trinn 2.

Vedtak:
Tas til orientering

Sak 3/2018

Politiske vedtak Handlingsprogram Bypakke NordJæren 2018-2021

De fire kommunene og fylkestinget har alle sluttet seg til Handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren
2018 – 2021 i sine desembermøter i fjor. Sekretariatet tar med seg innspill fra vedtakene i sitt videre
arbeid med Handlingsprogram 2019-2023.

Vedtak:
Tas til orientering

Sak 4/2018

Tertialrapport T3

Tertialrapport for tredje tertial 2017 ble lagt frem.
Vedtak:
Tas til orientering

Sak 5/2018

Statusrapport for prosjektene i bypakken

Sekretariatet og Statens vegvesen gjennomgikk status for prosjektene i bypakken. Enkelte prosjekt
har fått vedtatt reguleringsplan og tilhørende kostnadsoverslag.
Styringsgruppen ønsker å få på plass en helhetlig økonomisk oversikt. Statens vegvesen og Rogaland
fylkeskommune får, med bistand fra de andre partene, i oppdrag å gjennomgå og oppdatere alle
prosjektkostnader til neste møte i styringsgruppen 8. mars

Vedtak:
Styringsgruppen ber Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune gjennomgå og oppdatere alle
prosjektkostnader til neste møte i styringsgruppen 8. mars.
Utover dette tas statusrapporten til orientering.

Sak 6/2018

Status kommunikasjonsarbeid

Det ble gitt en kort orientering av kommunikasjonsarbeid og ulike iverksatte tiltak. Styringsgruppen
er opptatt av at det blir gitt god informasjon i tiden framover og ønsker at kommunikasjonsarbeidet
intensiveres og konkretiseres. Sekretariatet påpekte viktigheten av at partenes deltakere i faggruppe
kommunikasjon prioriterer møter, arbeid og deling av informasjon i flere kanaler framover for å sikre
god kommunikasjon. Styringsgruppen ber om at sekretariatet til neste møte presenterer et
kommunikasjonskart, kommunikasjon- og tiltaksplan og konkrete budskap for å få ut god informasjon
om bompengesystemet, men også om hva som ligger bak vedtak om nye bomringer og hva pengene
skal bidra til.
Vedtak:
Styringsgruppen ber sekretariatet om å presentere kommunikasjonskart, kommunikasjon- og
tiltaksplan og konkrete budskap for å få ut god informasjon.

Sak 7/2018

Politisk dialogmøte 22. februar 2018

Det ble gitt en kort orientering i møtet. Tom Hetland stiller som møteleder. Kommunikasjons- og
mobilitetsarbeidet på Nord-Jæren presenteres av sekretariatene for Bypakken og Mobilitetspakken i
Kolumbus. Kommunikasjonsrådgiver i Miljøpakken i Trondheim stiller for å presentere sitt arbeid.
Styringsgruppen ønsker å invitere bredt politisk og administrativt. Invitasjonen sendes ut til
kommune- /bystyrer og fylkesutvalget. Administrasjonene vurderer hvem som stiller – det er viktig at
kommunikasjonsmiljøet hos de ulike partene stiller.
Det ønskes en kort orientering om innholdet i bypakken innledningsvis i møtet.

Vedtak:
Styringsgruppen ber sekretariatet planlegge møtet videre basert på innspill gitt i møtet.

Sak 8/2018

Eventuelt

Fritaksordninger
Flere av partene får henvendelser som gjelder mulighet for fritak for bl.a. småbarnsfamilier med barn
i barnehage. Kommunene merker i tillegg økning i søknader om parkeringskort for
forflytningshemmede. I Stortingsproposisjonen for bypakken er det oppgitt hvilket takst- og
rabattsystem som skal gjelde. Her er legges det ikke opp til fritak for småbarnsfamilier med barn i
barnehage. Sekretariatet har sendt ut et notat som omtaler dette. Se vedlegg.
Bomstasjoner
Ny plassering av bomstasjoner på Nedre Stokkavei ble vedtatt i KBU i Stavanger 1. februar. Plassering
og trafikale konsekvenser må evalueres. Vegstengingssakene skal behandles i bystyret 19. mars.
Flytting av møte 9 mai
Møtet må flyttes, sekretariatet kommer tilbake med møteinnkalling. Det bes om at alle foreløpig
reserverer fredag 4. mai kl 0900-1130.
Møte om byvekstavtalene med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 15. februar
Møtet kolliderer med vinterferieavvikling for flere av de aktuelle deltakerne. Det sjekkes nærmere
om møtet kan flyttes.

