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Agenda
Sak 31/2020 Referat fra møte i styringsgruppen 22. april 2020
Vedlagt følger forslag til referat fra styringsgruppemøte i Bymiljøpakken 22. april 2020.
Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes

Sak 32/2020 Oppfølging av Nord-Jærenpakka
Sekretariatet har utarbeidet forslag til mandat og oppdragsbeskrivelse for ekstern gjennomgang i tråd
med føringer vedtatt i sak 22/2020 i forrige møte. Se vedlegg 2.
Sekretariatet er i dialog med Rogaland revisjon, og vil orientere i møte om status og framdrift.
Forslag til vedtak:
Mandatet for ekstern gjennomgang blir endret etter innspill fra møtet, og er grunnlaget for den eksterne
gjennomgangen.

Sak 33/2020 Kostnadsgjennomgang Transportkorridor vest, nordre
del
I styringsgruppemøtet 13.02.20 ble følgende vedtatt i sak 14/2020:
Styringsgruppen ber Rogaland fylkeskommune ta ansvar for prosessen med en vurdering av effekter ved å
kunne prioritere ferdigstillelse av Transportkorridor Vest (TKV) søndre trasé (Rv. 509) og ta nordre trasé i
Randaberg ut av prosjektet (Fv. 409). Fellesstrekningene med Bussveien i prosjektet berøres ikke.
Vurderingen må se på effekter knyttet til: økonomi, nullvekstmål, tidsbruk for næringstransport og jordvern.
Arbeidet skal skje i tett samarbeid med de berørte kommunene og Statens vegvesen.
Rogaland fylkeskommune orienterer om framdrift på prosessen i møtet.
Forslag til vedtak:
Tas til orientering
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Sak 33/2020 Årsbudsjett 2020 – revisjon
Sekretariatet har revidert årsbudsjett 2020 basert på nye føringer og finansielle midler i ny
byvekstavtale, i samråd med AdmK og faggruppene. Se vedlegg 3a for revidert årsbudsjett uten sporendring, og vedlegg 3b for versjonen med spor-endring.

Forslag til vedtak:
Revidert årsbudsjett 2020 vedtas

Sak 34/2020 Handlingsprogram
Sekretariatet har utarbeidet Handlingsprogram 2021 – 2024, basert på nye føringer og finansielle
midler i ny byvekstavtale. Programmet er utarbeidet i samråd med AdmK og faggruppene.
Prosjektene som er omtalt og prioritert spesielt i byvekstavtalen er inkludert. Prosjekter som ikke er
omtalt spesielt i byvekstavtalen, og som ikke har vedtatt reguleringsplan, er ikke inkludert i
handlingsprogrammet. Disse prosjektene må vurderes i neste revisjon.
Kostnadsestimatene tar ikke høyde for eventuelle kostnadsreduksjoner som ble vedtatt i sak 22/2020,
da prosessen ikke blir fullført før høsten 2020. Dette må partene ta hensyn til når de planlegger
prosjekt som ligger i porteføljen.
Styringsgruppen ba i forrige møte om et anbefalt scenario som beskriver måloppnåelse. En revidert
utgave av Handlingsprogrammet som ivaretar dette, ettersendes som vedlegg 4.

Forslag til vedtak:
Styringsgruppen legger Handlingsprogram 2021-2024 til grunn for videre arbeid i Bymiljøpakken, med
de innspill som kommer i møtet. Styringsgruppen ber om at de fire kommunene og Rogaland
fylkeskommune gjennomfører politisk behandling av forslag til handlingsprogram innen 19. juni 2020.

Sak 35/2020 Status bomstasjoner
Statens vegvesen orienterer om status for bomstasjonsendringene
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Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 36/2020 Sekretariatet
I sak 22/2020 ble følgende vedtatt:
Til neste møte skal også legges fram en sak om sekretariatets interne organisering og kapasitet.
Sekretariatet orienterer om organisering, ressurser og kapasitet i møtet.
Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 37/2020 Møtedatoer høst 2020
Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer for høsten 2020:
-

Onsdag 26.august kl. 0830-1100
Onsdag 30 september kl.0830-1100
Onsdag 4. november 0830-1100
Fredag 4.desember 0830-1100

Forslag til vedtak:

Sekretariatet kaller inn til møter høsten 2020 som beskrevet over.

Sak 38/2020 Eventuelt
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