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Agenda
Sak 10/2019 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 18.
januar 2019
Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak:
Referat godkjennes

Sak 11/2019 Status – bompengeinnkreving
Det gis en status på arbeidet med å rette opp tekniske problemer som har ført til feilfaktureringer av
kunder på Nord-Jæren.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 12/2019 Status måloppnåelse, økonomi og framdrift i
Bymiljøpakken
Sekretariatet vil i møtet presentere status i Bymiljøpakken:





Dashboard (trafikkutvikling, passasjerutvikling og annen statistikk)
Status inntekter
Tertialrapportering, tredje tertial 2018 (her framgår framdrift, kostnader og usikkerhet for
prosjektene i Bymiljøpakken). Se vedlegg 2
Statusrapport (Rapport fra alle prosjekt som er under utbygging og planlegging samt arbeidet
som gjennomføres i de ulike faggruppene). Se vedlegg 3

Side 2
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Statens vegvesen vil i møtet orientere spesielt om status på de store riksvegprosjektene og Rogaland
fylkeskommune orienterer nærmere om status i Bussveien-prosjektet.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.

Sak 13/2019 Likviditets- og sensitivitetsanalyser Bymiljøpakken
I forrige styringsgruppemøte ble det bedt om likviditetsanalyser og sensitivitetsanalyser som grunnlag
for videre porteføljestyring i Bymiljøpakken. Analysene vil bli presentert i møtet.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 14/2019 Handlingsprogram Bymiljøpakken 2020 - 2023
Gjeldende Handlingsprogram for Bymiljøpakken er for perioden 2018 – 2021. Det er lagt opp til at
porteføljestyring i Bymiljøpakken skjer gjennom årlig revisjon av fireårige handlingsprogram. I forrige
styringsgruppemøte 18. januar 2019, ble det bestemt at arbeid med handlingsprogram for perioden
2020 – 2023 starter opp. Sekretariatet har satt opp et forslag til arbeidsplan, revisjonstema og
ambisjonsnivå for arbeidet. Se vedlegg 4.

Forslag til vedtak:
Styringsgruppen ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av handlingsprogram basert på innspill gitt
i møtet.
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Sak 15/2019 Mobilitetsarbeid og kommunikasjon
Det gis en status på arbeidet som skjer i regi av Kolumbus på mobilitet og ulike mobilitetstiltak som
planlegges framover. Det gis i tillegg en orientering om kommunikasjonstiltak, arrangement og
samarbeid framover.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 16/2019 Eventuelt

Side 4

