Referat møte nr. 4 – 11.oktober 2019
Dato

11.10.2019

Sted/kl.

Formannskapssalen, Rådhuset Tromsø, 11.00-14.20

Tilstede
Styringsgruppa: Pål Julius Skogholt, Ivar Prestbakmo, Turid Stubø Johnsen,
(Bjørne Grimsrud på Skype under sak 3)

Observatør fra fylkesmannen: Per Elveland og Iris Jæger
Øvrige deltakere:

Troms fylkeskommune: Bjørn Kavli, Jørn Hanssen, Øystein Olav Miland, Lasse L. Pettersen,

Tromsø kommune: Mette Mohåg, Laila Falck, Harald Grape,

Statens vegvesen: Ellbjørg Schultz, (Veronica Wiik og Sari Wallgren på Skype under sak 3).

Forfall

Elisabeth Aspaker, Per Elvestad

Møteleder

Pål Julius Skogholt

Referent

Ellbjørg Schultz

Sak

Ansvar for

saksframlegg/vedlegg

1.

Innkalling og saksliste

2.

Referat fra forrige møte

Pål Julius Skogholt, TK/1

3.

Tenk Tromsø – veien videre?

Bjørne Grimsrud

Egenandel forlanges på 20%

På Skype

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak: Referatet fra møtet 20.mai 2019 godkjennes

- Bompengeforliket – konsekvenser

3 timers regel kan vedtas lokalt

Pål Julius Skogholt, TK/1

Muntlig orientering

Ingen veiprising i denne stortingsperioden
Nullvekstmålet revideres innen 2019

BEL midler overføres/kan søkes videreført på 2019 nivå
- Byvekstforhandlinger

Ingen signaler på dette fra dept.et
Vedtak: Saken tas til orientering.
4.

Tromsøpakke 3 – forlenging

Ellbjørg Schultz

Orientering ved Harald Grape, Tromsø kommune (se vedlegg) om

Se vedlegg

- Status Tromsøpakke III pr. 31.juli 2019.

Stakkevollveien. Reguleringsplanen er ennå ute på høring, mulig bygging
2021-24. Prosjektet har ikke nok finansiering men det er imidlertid for

tidlig å lande diskusjonen om prosjektet skal ligge i en byvekstavtale og ha
noe finansiering der.

- Avtale og forskrift forlenging Tromsøpakke 3
- Anvendelse av midlene

- Øke avgiften – saksforberedelse og prosess
Videre saksgang og oppfølging:

Saksgang i forbindelse med å søke om øknings av finansieringsbidragets
størrelse:

Okt.19 – des.19 Adm. i kommunen utreder en økning av avgiften

Muntlig orientering

2
Kommunen skriver/forbereder saken og SVV bidrar med tall
Des. 19 – mulig vedtak i kommunestyret?

Fylkestinget/fylkesrådet må også fatte vedtak.

Tromsø Veg AS skriver søknaden med bakgrunn i vedtakene som er gjort. I
henhold til §3 i forskriften.

Søknaden sendes - Tenk Tromsø – Region nord – Vegdirektoratet ved

brukerfinansiering.

Vegdirektoratet vil gjennomgå søknaden, og komme med noen
anbefalinger. Kan komme i retur for eventuelle korreksjoner.

Økningen tas med i en samle Prp., og muligens ved revidert budsjett.
Betyr at økningen tidligst kan skje fra 1.juli/1august. - 2020?

Vedtak: Saken tas til orientering med tilslutning til videre saksgang og

oppfølging.
5.

Strategisk kollektivgruppe
- Status

- Søknad 2020-2023 (søke midler for fire år) utarbeides.

Ivar B. Prestbakmo

Muntlig orientering

Ved definisjon av nytt nullvekstmål må det klargjøres hvilke indikatorer det

skal måles etter.

Vedtak: Saken tas til orientering.

6.

Orientering fra prosjektgruppa

Ellbjørg Schultz

jfr bompengeforliket, og anslag på ulike prosjekt. Det ble også orientert

Se vedlegg

Det ble orientert om det arbeidet prosjektgruppa nå gjør med beregninger
om mobilitetsarbeidet i Tromsø ved Øystein Olav Miland (se vedlegg). Det

Muntlig orientering

planlegges en mobilitetskonferanse i Tromsø på våren 2020.

Vedtak: Saken tas til orientering.
7.

Kommunikasjon

Lasse Pettersen orienterte om kommunikasjonsstrategi for videre arbeid.

Kommunikasjonen bør være målstyrt og fokusere på en strategi som viser

behov (dagens/fremtidens utfordringer) og løsninger (prosjekter/tiltak) basert

Lasse Pettersen

Muntlig orientering
Se vedlegg

på tillit (gode reisevaner og tilbud) for brukerne.
Vedtak: Saken tas til orientering.
8.

Status planprosjekt

Prosjektgruppa orienterte om status på de ulike planprosjektene. Etter

vedtak fra samferdselsdep.et om planlegging av E8 Ramfjorden det gjort

en del omprioriteringer i prosjektene hos SVV. Det betyr forsinket framdrift
på RV 862 Tverrforbindelsen og Tiltakspakke Langnes med noen måneder
slik at reguleringsplanene kan være ferdig tidligst medio 2020.

Vedtak: Saken tas til orientering.
9.

Eventuelt

Neste møte: desember 2019.

Prosjektgruppa

Muntlig orientering

