Referat møte nr. 3 – 20.mai 2019
Dato

20.05.2019

Sted/kl.

Møterom Vett, Rådhuset Tromsø, 11.00-14.20

Tilstede
Styringsgruppa: Kristin Røymo, Ivar Prestbakmo, Turid Stubø Johnsen (for Bjørne Grimsrud),
gikk klokka 12.50.

Observatør fra fylkesmannen: Iris Jæger
Øvrige deltakere:

Troms fylkeskommune: Jørn Hanssen, Øystein Olav Miland, Lasse L. Pettersen, Amalie Malmo.
Tromsø kommune: Guri Ugedahl, Renate Pettersen, Mette Mohåg, Laila Falck,

Statens vegvesen: Stein Johnny Johansen (gikk klokka 12.50), Veronica Wiik,
Forfall

Bjørne Grimsrud, Elisabeth Aspaker, Per Elvestad

Møteleder

Kristin Røymo

Referent

Ellbjørg Schultz

Sak

Ansvar for

saksframlegg/vedlegg

1.

Innkalling og saksliste

2.

Referat fra forrige møte

Kristin Røymo, TK/1

Status departementenes arbeid med byvekstavtaleforhandlinger

Turid Stubø Johnsen/SVV

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak: Referatet fra møtet 15.mars 2019 godkjennes
3.

Turid Stubø Johnsen orienterte at saken fortsatt ligger i departementet. Det
er foreløpig ingen kontakt om Tromsø. Det er bare Trondheim som har fått

Kristin Røymo, TK/1

Muntlig orientering

reforhandlet avtale, de andre store byene er i forhandlinger ennå.
4.

Informasjon fra Strategisk kollektivgruppe

Ivar B. Prestbakmo orienterte kort om status.

Det er søkt om knapt 80 mill. i belønningsmidler for 2019.
5.

Prosjektgruppa orienterer

Gjennomgang av mandater og kort fra vegeier/prosjekteiermøte og fra
faggruppene.

Ivar B. Prestbakmo,

TFK/Muntlig orientering

Veronica Wiik, Muntlig
orientering

Sak til neste styringsgruppemøte, «mobilitetsstrategi». Ha politisk

workshop om mobilitet før sommeren. Prosjektgruppa må lage et forslag

til workshop. Mobilitetsstrategien er uavhengig av en byvekstavtale og bør
jobbes med fortløpende.

Kommunikasjon: laget en info folder og jobber med nettsiden. Se på om
det er mulig å informere om tallene på tiltakene på en god måte.
6.

Portefølje første periode –statusrapportering

Porteføljen med vekt på første periode ble gjennomgått, nye kart og

beskrivelser er lagd. I mai og juni er det planlagt faglig verksted og nye
anslag for de største prosjektene i første periode.

Guri Ugedahl/Muntlig
orientering

2
7.

Drivstoffavgiften i Tromsø – søknad om forlengelse

Søknad sendt departementet om forlengelse av drivstoffavgiften til 2022.

TK/TFK

Det må avklares med Tromsø Vei AS om hvordan de skal drive til prp er

behandlet. Ny sak om drivstoffavgiften og Tromsøpakke III må opp i

styringsgruppen i neste møte.
8.

9.

Status planprosjekt

Prosjektgruppa/Muntlig

Kollektivsatsing i Tenk Tromsø

Troms fylkeskommune

Status for alle planprosjektene ble gjennomgått.

Orientering fra fylkeskommunen om kollektiv satsing i Tromsø.

10. Eventuelt

Overordnet status for Tenk Tromsø, situasjon og strategi framover:
•
•

Hva dette betyr for Tromsø

Hvordan maksimere fokus på tiltakene

Hvordan nå ut med informasjon ut til innbyggerne?

Det ble avtalt at det skal være et mindre arbeidsmøte den 31.5 der også
kommunikasjon er tilstede.

Takstsoner - opp til orientering i styringsgruppen når dette er klart. Skal vedtas
i fylkesrådet i løpet av 2019.

orientering

SG

