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Innlegg fra Smart by Stavanger v/Gunnar Crawford Stavanger kommune

Sak 42/2018

Referat fra møtene 14. juni og 10. august 2018

Se vedlegg 1 og 2
Forslag til vedtak:
Referatene godkjennes

Sak 43/2018

Kommunikasjon

I høst er kommunikasjonsarbeidet rundt Bymiljøpakken viktigere enn noen gang. Aksjoner og
mobilisering mot Bymiljøpakken krever at riktig faktainformasjon blir formidlet ut.
Kommunikasjonstiltak er intensivert fra august. Se kommunikasjonsplan (vedlegg 3).
Det blir gitt en orientering til styringsgruppa i møtet om tiltak framover. Her er noe av det som skjer
framover:
• Ny nettside www.bymiljøpakken.no er klar. Her er kartløsningen fra gammel side blitt
overført
• Annonsering i avisene har startet
• Fra juli og ut september vises filmen om Bymiljøpakken på kinoreklamer i Stavanger og
Sandnes. I september vises filmen også på TV Vest
• Brosjyre sendes ut i posten til alle innbyggere og virksomheter på Nord-Jæren og i
nabokommunene første uke i september
Behov for ekstra ressurser til kommunikasjon og oppfølging av henvendelser til Bymiljøpakken
drøftes i møtet.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen ber sekretariatet jobbe videre med kommunikasjonstiltak basert
på innspill gitt i møtet.
Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 44/2018

Status mobilitetsarbeid

Kolumbus orienterer om status for mobilitet, arbeid med informasjon, kampanjer og beredskap i
forbindelse med oppstart av bompengeinnkreving 1. oktober.
Forslag til vedtak:
Tas til orientering
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Sak 45/2018

Økonomisk oversikt Bymiljøpakken

Sekretariatet har utarbeidet en oversikt over status på kostnads- og inntektssiden i Bymiljøpakken. I
notatet vedlagt (se vedlegg 4) er det i tillegg redegjort for usikkerhet og effekter det kan ha i
Bymiljøpakken.
Innholdet i notatet vil bli gjennomgått i møtet.
Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 46/2018

Riksvegprosjektene

Siden forrige styringsgruppemøte har Statens vegvesen arbeidet videre med kostnadskutt og prosess
på Rv. 509 Transportkorridor vest og E39 Ålgård-Hove. For E39 Smiene-Harestad har det vært
behandling i Stavanger bystyre om planen. Se vedlegg 5.
Notatet er utarbeidet til styringsgruppen om status på prosjektet spesielt med fokus på
prosjektkostnader, mulige kostnadskutt og videre oppfølging.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 47/2018

Brev fra Norges taxiforbund avd. Rogaland

Norges taxiforbund avd. Rogaland har sendt brev til styringsgruppen der de ber om at alle
drosjeløyver settes i samme takstgruppe som personbiler. I tillegg ber de om at det settes et tak på
betaling for maksimum 60 passeringer i måneden. Se brev i vedlegg 6.

Forslag til vedtak:
Styringsgruppen viser til St.prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016) der det lagt opp til en omlegging av takstog rabattstrukturen med inndeling av takstgrupper. Dette er lagt til grunn for Bymiljøpakken
Styringsgruppen viser i tillegg til til St.prop 47S (2016-2017) der passeringstak er satt til 75
passeringer.
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Sak 48/2018
Tilgjengeliggjøring av innkallinger og sakspapirer for
styringsgruppen i Bymiljøpakken
Sekretariatet har siden oppstart tilgjengeliggjort alle innkallinger med sakspapirer på nettsiden
www.bypakken.no. Normalt legges sakene ut en uke før møtet, men er blitt fjernet etter møtet er
avholdt. Tidspunkt for styringsgruppemøter offentliggjøres samme sted. Hele møteplanen for året
ligger ute. Her er alle referat lagt ut løpende og er tilgjengelige til enhver tid. Sekretariatet vil legge
opp til samme praksis på ny nettside www.bymiljøpakken.no. Alle innkallinger med sakspapirer for
møtene vil som ny praksis ligge tilgjengelige på nettsiden til enhver tid.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 49/2018

Neste møte

Neste møte i styringsgruppen er satt til fredag 28. september kl. 12-14.30. Behov for å framskynde
møtet et par timer drøftes og avklares i møtet.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen ber sekretariatet planlegge for neste styringsgruppemøte basert på innspill gitt i
møtet.

Sak 50/2018

Eventuelt
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