Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:

Alberte Marie Ruud / 92850538

Vår referanse:
18/127281-4

Deres referanse:

Vår dato:

19.10.2018

Dagsorden møte 3 - forhandlingsutvalget for reforhandling av byvekstavtale
for Nord-Jæren

Det inviteres herved til tredje møte i forhandlingsutvalget for reforhandling av byvekstavtale
for Nord-Jæren.
Tidspunkt: 23. oktober kl. 17.30-20.30
Sted: Scandic Stavanger Airport, møterom Kjerag
Dagsorden
1. Kort innledning fra næringslivsbransjen: Viktige drivere for næringslivet, og grunnlag
for å forklare hvorfor næringssporten på vei øker og fortsatt vil øke i årene framover
v/ representant for næringslivet på Nord-Jæren (se vedlagte brev)
2. Offentlighet – forhandlingsutvalgets møte
Forslag til beslutning: Drøftes
3. Godkjenning av referat fra styringsgruppens møte 30.08.2018
Forslag til beslutning: Referatet godkjennes.
4. Trafikkutviklingen så langt
v/ Ingve Undheim, Statens vegvesen Region vest
5. Konsekvensanalyse av bompengeopplegget

Forhandlingspartene har bedt om en konsekvensanalyse av rushtidsavgift.

Sekretariatet har i samarbeid med partenes administrasjoner utarbeidet et forslag til
skisse/innhold. Det er tatt utgangspunkt i overordnede føringer, tidligere lokale
vedtak samt innspill fra ordførerne og næringslivet. På grunn av kort tidsramme

foreslås det å dele analysen i to trinn. Det foreslås at delbistand fra ekstern konsulent
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dekkes av disponible budsjetterte midler i sekretariatsbudsjett for 2018. En skisse
med forslag til struktur, analyseomfang og framdrifter vedlagt saken (se vedlegg)
Forslag til beslutning: Forhandlingsutvalget slutter seg til forslaget
6. Økonomiske konsekvenser av rushtidsavgift

Sekretariatet har sett på foreløpige økonomiske konsekvenser av rushtidsavgift. Det
presiseres at dette er basert på forutsetninger som lå til grunn i St. prp og at dette

må oppdateres med faktiske tall som kan hentes ut fra tellepunkt og bomstasjoner
på et senere tidspunkt. Andre viktige konsekvenser bl.a. for nullvekstmålet og

framkommelighet foreligger ikke før hele analysen er gjennomført. Notat vedlagt
viserøkonomiske konsekvenser basert på forutsetninger i St.prp, statistikk for
husholdninger på Nord-Jæren, lavinntektsfamilier og småbarnsfamilier.

(se vedlegg)

Forslaget til beslutning: Notatet tas til orientering
7. Framdriftsplan videre avtaleforhandling
Forslag til beslutning: Forhandlingsutvalget slutter seg til framdriftsplanen.
Tidspunktene justeres når møteplan er endelig avklart.
8. Utkast til avtaletekst

Utkastet til tekst gjennomgås i møtet
Se vedlegg

9. Statens økonomiske rammer
Legges fram på møtet.

10. Møteplan
Følgende datoer kan være aktuelle:
•
•
•
•
•
•

Mandag 19. november kl 14.00-16.00

Onsdag 21. november kl. 08.00-10.00 (forfall Sandnes og Sola)
Fredag 23. november kl. 15.00 og utover

Torsdag 6. desember kl. 12.15 – 15.00

Onsdag 19. desember kl. 15.00 og utover

Torsdag 20 desember kl. 08.00 – 11.00

11. Eventuelt
Med hilsen

Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør
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Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

Likelydende brev sendt til

Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
Jernbanedirektoratet, Postboks 16, 0101 OSLO

Randaberg kommune, Postboks 40, 4096 RANDABERG

Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER
Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 SANDNES
Sola kommune, Postboks 99, 4097 SOLA

Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Kopi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO

Med hilsen

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

