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Formålet med denne saken er å avklare to forhold. Det første punktet er en diskusjon angående de
statlige midlene til kollektiv og Byvekstavtalens prioriteringsliste. Det andre punktet er å vise en
portefølje i balanse.
Statlige midler til kollektiv og prioriteringslisten
Bymiljøpakken er et avtalefellesskap mellom lokale og statlige myndigheter som har nullvekstmålet
som sitt førende mål. Byvekstavtalen er avtalen mellom partene. Avtalen regulerer hvilke prosjekter
som avtalefellesskapet skal prioritere og hvor staten bidrar med midler over statsbudsjettet, og på
hvilke vilkår, samt bruken av bompenger, mva-kompensasjon og alternativ finansering for å realisere
nullvekstmålet
.
Byvekstavtalens prioriteringsliste er en oversikt over avtalens prosjekter og de beløp som er satt av til
disse:

Prioriteringslisten skal være balansert til enhver tid, og balanseres på fire inntektskilder; statlige
midler, mva-kompensasjon, bompenger og alternativ finansiering.
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I tabell 2 i Byvekstavtalen er oversikten over de vel 16,6 milliardene som er statens bidrag fordelt på
ulike poster og delfinansierer disse slik:

Bussveien 1, 2, 3, og 4
Post 30-midler og post 66-midler – kan brukes til
programområdetiltak, sykkelstamvegen og
SUS/diagonalen-Jåttå, drift kollektiv
og bussveien. Bussveien er for enkelhetsskyld ikke
regnet inn her.
E39 Ålgård –Hove og E39 Smiene – Harestad
Post 73 -stasjonsområdetiltak

Kostnad
Statlig bidrag
Bymiljøpakken
11 296
5 190
9 513
8 057

7 453

3 175

221

221

Som denne oversikten viser, brukes det like mye eller mer på hver av kategoriene statlige inntekter.
De statlige midlene er delt opp i ulike kategorier. Noe forenklet er det midler som kan defineres som
frie (hvor styringsgruppen kan disponere midlene innenfor avtalens prosjekter med visse forbehold), og
midler som kan defineres som øremerket.
Det har oppstått en diskusjon knyttet til midlene som kom i bompengeforliket, og som i Byvekstavtalen
er postert under post 66. Spørsmålet som er reist handler i realiteten om midlene til økt ruteproduksjon
og reduserte billettpriser kommer i tillegg til oversikten over midlene i tabell 1, eller inngår i denne. Det
er sekretariatets forståelse at disse midlene er inntatt i tabell 2, de inngår dermed i totale statlige
midler på 16 643 mill., og de er dermed også innberegnet i utgiftsposteringen i tabell 1. Det vil si at
dekningen for disse to postene må gjenfinnes i postene i tabell 1.
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Likevel har diskusjonen synliggjort et behov for å tydeliggjøre sammenhengen mellom
inntektsposteringen og utgiftsposteringen i Bymiljøpakken.
Statens Vegvesen, Rogaland fylkeskommune og sekretariatet har sammen gjennomgått de ulike
finansieringskildene og sett på ulike måter å sammenstille inntektssiden og utgiftssiden på.
Sekretariatet fremmer på bakgrunn av disse diskusjonene forslag om hvordan inntektene fordeles på
utgiftene som vist i tabell 3. Det er viktig å understreke at dette er sekretariatets forslag.
I forslaget til ny inntektsfordeling er drift kollektiv økt med 229 millioner sammenlignet med vedtatt
portefølje for å gi rom for belønningsmidler på 2,2 mrd., og for å gi rom til at de øremerkede midlene økt
ruteproduksjon og tilskudd til reduserte billettpriser på til sammen 1,331 mrd. er samlet under denne
posten. Sak vedrørende bruk av midler til økt ruteproduksjon og reduserte billettpriser ble behandlet i
styringsgruppemøtet i februar 2020 og ble vedtatt i fylkestinget i mars 2020.
For sekretariatet har det vært naturlig å se på inntektsgruppen som disse midlene tilhører og hvilke
poster i utgiftssiden til Bymiljøpakken som disse kan brukes til for å kunne saldere disse midlene.
Midlene på inntektssiden kan som tidligere nevnt benyttes til blant annet drift kollektiv og
programområdetiltakene. Ettersom dette handler om kollektivtiltak, ser sekretariatet det som naturlig
å motpostere økningen i drift kollektiv med reduksjon i programområde kollektiv for at fordelingen av
inntekter på utgiftspostene i Bymiljøpakken skal være et nullsumspill, og ikke føre til økte utgifter i
porteføljen.
Portefølje i balanse
I forbindelse med det varslede underskuddet i Nord-Jærenpakken er styringsgruppen bedt av
departementet å vise en portefølje i balanse. Samtlige inntektskilder er brukt til å finansiere
prioriteringslisten. Prosjektet Sømmevågen-Sola skole er inntatt i tråd med tidligere sak.
Det er i forbindelse med arbeidet med å vise en portefølje i balanse benyttet en oppdatert
beregningsnøkkel for å beregne mva og dermed mva-kompensasjon på porteføljen. Denne oppdaterte
beregningsnøkkelen viser at mva-kompensasjon tidligere har vært underbudsjettert, og porteføljen er
derfor oppdatert med høyere anslag på mva-kompensasjon.
I sum er nå inntektene høyere enn utgiftene, selv når økt underskudd i Nord-Jærenpakken er
innberegnet. Porteføljen er dermed i balanse. Det er verdt å merke seg at i vedlagt oversikt er
underskuddet i Nord-Jærenpakken foreløpig beregnet til 753 millioner, etter Statens vegvesens
presentasjon gitt i styringsgruppemøtet 23.06.21. Sekretariatet har et pågående arbeid med å
undersøke merforbruk og kontrollere beslutningsgrunnlag og mandat. I vedlegg 3 vises overskuddet i
postene bompenger hvor det er et mindreforbruk på 44 millioner, og på alternativ finansiering som
foreløpig ikke er postert ut på utgiftsposter i pakken. Totalt blir dette 264 mnok.
Styringsgruppen inviteres til å ta stilling til om den ønsker å legge inn reduksjonen i programområde
kollektiv igjen, og dermed øke utgiftssiden i porteføljen med 229 millioner. Sekretariatet anbefaler ikke
at dette gjøres på det nåværende tidspunktet.
Forslag til vedtak
Styringsgruppen godkjenner endringene i vedlegget, og Bymiljøpakken er i tråd med føringene fra
departementet balansert med en buffer på 264 mnok.
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Styringsgruppen ser behovet for å ha en ubenyttet buffer, og ønsker ikke i denne omgang å tilbakeføre
229 millioner kroner til programområde kollektiv. Styringsgruppen ber om å få en egen sak hvor
prosjektene i programområde kollektiv gjennomgås, og ønsker å se en eventuell tilbakeføring i den
sammenhenng.
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