Styringsgruppe for Bypakke NordJæren

Referat 19. oktober 2016

Møtetidspunkt

Onsdag 19. oktober 2016

Møtested

Rogaland fylkeskommune
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09.00-11.00

Medlemmer

Navn

Til stede

Forfall

Statens vegvesen

Terje Moe Gustavsen

X
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Anita Skauge

X

Rogaland fylkeskommune

Solveig Ege Tengesdal

X

Stavanger kommune

Christine Sagen Helgø

X

Sandnes kommune

Stanley Wirak

Sola kommune

Ole Ueland

Randaberg kommune

Kristine Enger

X

Fylkesmannen i Rogaland

Magnhild Meltveit Kleppa

X

X
X

Varamedlemmer

Navn

Møtt for

Fylkesmannen i Rogaland

Tonje Doolan

Magnhild Meltveit Kleppa

I tillegg møtte: Helge Eidsnes, Astrid Eide, Lisa Garpe SVV, Lars Christian Stendal JBV,Magne

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

Sandnes kommune, Arve Nyland Sola kommune, Kjersti Sandvik Bernt Sekretariat Bypakke
Nord-Jæren, Terese Haaland og Eilin Tvedt-Gundersen RFK, Stine Haave Åsland,

sekretariatsleder

Sak 35/2016

Referat fra forrige møte 7. september 2016

Referat godkjent

Sak 36/2016

Status Bypakke Nord-Jæren og bymiljøavtale

Tirsdag 18. oktober ble det gjennomført et innledende møte mellom regionen og staten i

forbindelse med bymiljøavtalen. Statssekretær Tom Christer Nilsen (H) møtte sammen med

Mari Braaten Larssen fra SD, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Lars Christian Stendal

møtte fra Jernbaneverket. Fra Nord-Jæren møtte ordfører Christine Sagen Helgø og

kommunaldirektør Gunn Jorunn Aasland fra Stavanger kommune, kommunaldirektør Kristin
Barvik fra Sandnes kommune, kommunalsjef Arve Nyland fra Sola kommune, rådmann

Magne Fjell, samferdselssjef Gottfried Heinzerling RFK og sekretariatsleder Stine Haave
Åsland.

Møtet var avklarende for begge parter. Forventninger til innhold, deltakelse og
gjennomføring av forhandlingene om en bymiljøavtale ble drøftet.

Statsekretæren informerte om at det tas sikte på å legge fram en stortingsproposisjon for
Bypakke Nord-Jæren i løpet av en måned. Det er ønskelig å starte forhandlingene om en

bymiljøavtale så snart som mulig etter at St.prop er fremmet.
Bymiljøavtalen vil reforhandles etter at ny NTP vedtas i 2017.

Sekretariatet fikk i oppgave å lage en møteplan for 2017. Det vil bli behov for
styringsgruppemøter og forhandlingsmøter.

Avtalt møte 25. november får en endring, møtestart blir kl 13.00. Det ble i tillegg avtalt nytt
møte i styringsgruppen 6. desember 2016 kl 16-18 (mulig forhandlingsmøte).

Vedtak:
Saken tas til orientering. Sekretariatet bes utarbeide forslag til møteplan for 2017.

Sak 37/2016

Innspill til mandat byutredning for Nord-Jæren

Fylkeskommunen og de fire kommunene gjennomgikk forslag til innspill til mandat for
byutredning på Nord-Jæren. Tilleggskommentarer gitt i møtet;

Begrepet «tiltakspakker» blir brukt i omstillingssammenheng, finnes det et bedre begrep i

denne sammenhengen?

Staten opplyste om at det nå pågår arbeid med å se nærmere på metodebruk i
byutredningene. Prosessen er nå startet opp i samarbeid mellom SVV og JBV.

Vedtak:
Innspillet oppdateres basert på innspill i møtet. Fylkeskommunens og kommunenes

oppdaterte innspill til mandat oversendes Vegdirektoratet, sammen med fylkesmannens
innspill.

Sak 38/2016
Nord-Jæren

Oversikt framdrift og kostnader prosjekt Bypakke

Forslag til oversikt ble gjennomgått. Innspill om at delstrekningene på Bussveienprosjektet

bør inngå i den samme listen. Kostnadsusikkerhet må spesifiseres nærmere i oversikten. Det
er ønskelig at tiltakslister for programområdetiltak etter hvert vises i oversikten.

Vedtak:
Oversikten over framdrift og kostnader oppdateres basert på innspill fra styringsgruppen.
Oversikten holdes oppdatert og presenteres i hvert styringsgruppemøte.

Sak 39/2016 Befaring 16. november
Styringsgruppen ønsker å starte befaringen med en kort samling/møte fra kl 12.00 – 12.30.
Styringsgruppen ber om at sekretariatet vurderer antall deltakere fra hver part. Opplegg for
befaring godkjennes.

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

Sak 40/2016 Politisk dialogmøte 16. november
Det legges opp til en informasjonsbolk i starten av møtet på maksimalt 45 minutter.

Innholdet i bolken må tilpasses når vi vet mer om St.prop. for bypakken. Dersom denne er
fremmet må det vurderes deltakelse fra politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Det

legges da opp til informasjon om St.prop. Dersom St.prop ikke er fremmet før møtet legges

det opp til følgende opplegg: Velkommen og innledning v/fylkesordfører, rammer og

forutsetninger for Bymiljøavtaler v/vegdirektør, informasjon om Bypakke Nord-Jæren og

andre tiltak v/sekretariat/RFK.

Etter informasjonsbolken legges det opp til en dialogbolk. Sekretariatet bes jobbe videre
med å foreslå noen konkrete tema som kan drøftes rundt runde bord.
Det er ønskelig med en ekstern ordstyrer som leder hele møtet.
Fylkesordfører og ordførerne ønsker et formøte. Sekretariatet bes finne et tidspunkt.

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

Sak 41/2016
Ingen saker

Eventuelt

