Referat møte nr. 2 – 23.april 2020
Dato

23.04.2020

Sted/kl.

Møtet avholdt elektronisk på Teams, klokka 12-13.40

Tilstede

Styringsgruppa: Gunnar Wilhelmsen, Ivar B. Prestbakmo, Unni Gifstad (for Bjørne Grimsrud),
Observatør fra fylkesmannen: Per Elvestad, Iris Jæger
Øvrige deltakere:
Troms og Finnmark fylkeskommune: Kristina Hansen, Bjørn Kavli, Jørn Hanssen, Øystein Olav
Miland, Hallgeir Austlid, Jonny Berg
Tromsø kommune: Tone Marie Myklevoll, Barbara Karin Vögele, Mette Mohåg, Laila Falck,
Guri Ugedahl, Carl Henrik Bjørseth
Statens vegvesen: Sari Wallberg, Ellbjørg Schultz, Roy Lars Olsen

Forfall

Bjørne Grimsrud

Møteleder

Gunnar Wilhelmsen

Referent

Ellbjørg Schultz

Sak

Ansvar for saksframlegg
11/2020

Innkalling og saksliste

Møteleder

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent uten merknader
12/2020

Referat fra forrige møte

Møteleder

Vedtak: Referatet godkjent uten merknader
13/2020

Innspill fra Statens vegvesen til NTP

Info om innspill til NTP fra SVV (kort orientering). Hva betyr dette for en

Unni Gifstad
Sari Wallberg

byvekstavtale og Tenk Tromsø.
Unni Gifstad og Sari Wallberg orienterte om Statens vegvesen sitt svar på
departementets bestilling nr.9, innspill til NTP, og om hva som ligger i
brevet fra departementet datert januar 2020.
Statens vegvesen mener man må se på kostnader versus inntekter i
porteføljen som framlegges, samt se på kutt i kostnader i henhold til
måloppnåelsen.
Vedtak: Styringsgruppa er orientert
14/2020

Tenk Tromsø – Byvekstavtale

Brev fra SD datert januar 2020. Det ble orientert om saksframlegget som

Guri Ugedahl

skal til politisk behandling i Tromsø kommune og i Troms og Finnmark
fylkeskommune i juni.
Saken legges fram i tråd med vedtak i SG-møte i februar. Dvs at det gis
prinsipielle tilbakemeldinger til SD nå, og at endelige rammer både for
inntekter og prosjekter fastlegges etter at forhandlingene med staten er
gjennomført.
Vedtak: Styringsgruppa er orientert.
15/2020

Belønningsordningen

Belønningsordningen: søknad for perioden 2020-2023 sendt med en
ramme på 697 mill. kr. Det er også anmodet om snarlig utbetaling av

Jørn Hanssen

2
restmidler fra 2018 med utgangspunkt i resultatene som er vist etter at
majoriteten av tiltakene ble avsluttet i 2019. SD har svart at de komme
tilbake til hvordan de resterende midlene fra 2018 skal behandles i svaret
på søknaden.
Vedtak: Styringsgruppa er orientert.
16/2020

Virkninger av Corona på trafikk og kollektiv. Hva har skjedd og

Jonny Berg

utfordringer.
I perioden 1.3-20.4 er antall passasjerer redusert i snitt med 60%. Dette
utgjør et tap på ca. 30-31 mill. kr per måned. Tiltak iverksettes framover
etter hvert som samfunnet åpner igjen, i første omgang åpning av skolene.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til virkninger av koronasituasjonen på
lang/mellomlang sikt med tanke på lenge avstandskrav vil gjelde og
publikums holdning til kollektivreiser generelt
Vedtak: Styringsgruppa er orientert.

17/2020

Krisepakker – hva betyr det for Tromsø – orientering fra alle

Alle

Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en portefølje med
motkonjunkturtiltak på fylkesveg knytta til vedlikehold og
veg/kollektivprosjekt. E8 Ramfjord og Giæverbukta kollektivterminal er
også nevnt her.
Tromsø kommune har laget ei liste over motkonjunktur tiltak der også
samferdsel er tatt med.
Statens vegvesen har krisepakke som i hovedsak går til drift og
vedlikehold av riksvegnettet.
Vedtak: Styringsgruppa er orientert.
18/2020

Innspill til retningslinjer for sekretariatene for byvekstavtaler.

Det er kommet et oppdrag fra Vegdirektoratet med utgangspunkt i at det
er et behov for å utarbeide noen enkle retningslinjer som gir føringer
knyttet til byvekstavtale-sekretariatenes rolle og ansvar. Det skal fokuseres
på:
•

Funksjon, rolle og ansvar: Hva er sekretariatets ansvar, og hva er
de viktigste arbeidsoppgavene? Hvordan ivareta alle parter på en
god måte?

•

Kommunikasjon, representasjon og møtevirksomhet: Formell og
uformell kontakt med hver av avtalepartene. Hvordan
beslutninger referatføres og følges opp. Hvilke fora er det
naturlig at sekretariatene deltar i? Er det noen fora der
sekretariatene ikke bør delta? Hvilket ansvar har sekretariatene
for kommunikasjon og informasjon mot publikum?

•

Økonomi og kostnadsstyring: Porteføljestyring, overordnet og
daglig kostnadsstyring. Hva har sekretariatet fullmakt til?

•

Organisering: Hva er hensiktsmessig organisering, herunder
formell tilknytning.

Det vil bli avholdt et møte med alle byene og frist for innspill er 1.juni.
Styringsgruppa vil bli videre informert i neste styringsgruppemøte.
Vedtak: Styringsgruppa er orientert.

Ellbjørg Schultz

3
19/2020

Arealdataverktøy i byområder

Guri Ugedahl

Guri orienterte om prosjektet i regi av KMD som skal gi bedre grunnlag for
beslutninger knyttet til arealbruk og transport. Vi har også oppfattet at det
vil være et krav om at de ni største byområdene som er aktuelle for
byvekstavtaler, etablerer verktøyet og holder det oppdatert og operativt.
Verktøyet forutsetter et tett samarbeid mellom kommune, fylkeskommune
og Statens vegvesen.
Det vil bli utarbeidet en samarbeidsavtale for arbeidet. Styringsgruppa vil
holdes informert om arbeidet.
Vedtak: Styringsgruppa er orientert.
20/2020 Eventuelt
Neste møte er 11.juni
Det var ingen saker til eventuelt.
Presentasjonene holdt under innlegget vedlegges referatet.

Møteleder

