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Agenda
Sak 27/2019 Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppen 12.
april 2019
Se vedlegg 1

Forslag til vedtak:
Referat godkjennes

Sak 28/2019 Status mobilitetsarbeid
Linn Falch som leder mobilitetsarbeidet i Kolumbus orienterer.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 29/2019 Inntekter i bomstasjoner t.o.m. mars 2019
Sekretariatet har mottatt endelige inntektstall for mars 2019 fra bompengeselskapet Ferde AS.
Kvalitetssikrede tall for april 2019 har vi ikke mottatt, men det forventes at påsken med flere røde
dager vil slå ut på totaltrafikk og inntekter. Vedlagt følger en oppdatert oversikt som viser
inntektsutviklingen fra oppstart 1. oktober 2018 t.o.m. mars 2019. Se vedlegg 2.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering
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Sak 30/2019 Årsrapport 2018
Sekretariatet har utarbeidet en årsrapport for 2018, se vedlegg 3.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 31/2019 Sykkelstamvegen - orientering
Statens vegvesen ble i forrige styringsgruppemøte bedt om å redegjøre for mulige løsninger for
Sykkelstamvegen på delstrekning Sandnes grense – Smeaheia til neste møte. Prosjektleder i Statens
vegvesen stiller i møtet for å orientere.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 32/2019 Årsbudsjett 2020
Basert på innspill fra partene legger sekretariatet frem et sisteutkast til Årsbudsjett for 2020. Se
vedlegg 4. Årsbudsjettet legger opp til et behov for ca. 1,3 milliarder kroner i 2020. Styringsgruppen ba i
forrige møte om å få lagt inn midler til eventuell oppstart og grunnerverv på de prosjektene som gitt
visse forutsetninger som f.eks revidert handlingsprogram for Bymiljøpakken, planavklaring, KS2, sentral
godkjenning, kan starte opp i 2020. Det er i budsjettforslaget foreslått å legge disse prosjektene inn
med ubundne midler. Dette omtales nærmere i budsjettet.
Sekretariatet presenterer et årsbudsjett som ligger lavere enn forventede finansielle rammer som er
estimert til nærmere 1,5 milliarder kroner i 2020. Sekretariatet forventer imidlertid økt finansielt behov
fra 2021 når flere av de store prosjektene er i full gang.
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Årsbudsjettet som legges frem er ellers i tråd med, og innenfor rammene, som er satt i gjeldende
handlingsprogram.
For å sikre framdrift og legge til rette for mulige investeringer i 2020 for prosjekt som ikke inngår i
gjeldende handlingsprogram, må handlingsprogrammet revideres i løpet av høsten 2019.
Parallelt må prosjektene legges inn i stats-, fylkesvei- og kommunalveibudsjett.

Forslag til vedtak:
Årsbudsjett 2020 vedtas

Sak 33/2019 Eventuelt
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