Referat møte nr. 3 – 11.juni 2020
Dato

11.06.2020

Sted/kl.

Møtet avholdt elektronisk på Teams, klokka 12.30-13.00

Tilstede

Styringsgruppa: Gunnar Wilhelmsen, Ivar B. Prestbakmo, Bjørne Grimsrud
Observatør fra fylkesmannen: Elisabeth Aspaker
Øvrige deltakere:
Troms og Finnmark fylkeskommune: Kristina Hansen, Bjørn Kavli, Jørn Hanssen, Øystein Olav
Miland, Jonny Berg, Lasse Pettersen
Tromsø kommune: Tone Marie Myklevoll, Barbara Karin Vögele, Thomas Birkeland, Mette
Mohåg, Laila Falck, Guri Ugedahl, Carl Henrik Bjørseth
Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Per Elvestad, Iris Jæger, Gjert
Statens vegvesen: Unni Gifstad, Sari Wallberg, Ellbjørg Schultz, Veronica Wiik, Roy Lars Olsen

Forfall
Møteleder

Gunnar Wilhelmsen

Referent

Ellbjørg Schultz

Sak

Ansvar for saksframlegg
21/2020

Innkalling og saksliste

Møteleder

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent uten merknader
22/2020

Referat fra forrige møte

Møteleder

Vedtak: Referatet godkjent uten merknader
23/2020

Orientering om busstilbud og reduserte billettpriser

Troms og Finnmark

Det er utviklet en ny app og innført nye billettpriser fra 2.juni 2020. Det er

fylkeskommune v/Jonny

nå samme takstsone for Tromsø by. Ønsker å opprette en gruppe med

Berg

representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune
og Statens vegvesen for å finne prosjekter og tiltak som kan gi rimeligere
reiser og økt bruk av buss i Tromsø. Se på målgrupper og ha tiltak i
forhold til dem, som for eksempel fritidsbuss for de som bruker TUIL arena
på ettermiddagene/kveldene.
Vedtak: Styringsgruppa er orientert
24/2020

Orientering fra møte med Samferdselsdepartementet 3.juni

Hva skjer rundt byvekstavtaler og Tromsø.
Det var et møte mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og
Samferdselsdepartementet v bl.a. statssekretær Ingelin Norensjø og
Statens vegvesen den 3.juni. Det ble påpekt at Tromsø står fremst i køa for
byvekst forhandlinger men at det er begrensede midler å forhandle om. En
bypakke må være balansert i forhold til inntekter og utgifter, samt at
porteføljen må være prioritert.
Styringsgruppa poengterte at porteføljen endres ikke nå, men at den er
inngangen til forhandlingene med staten. Det er dette som ligger til vedtak
i Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune den
17/18.juni. Den prioriteringen som ligger i saksfremlegget vil være den

Alle

2
som danner grunnlaget for en ny st.prp og en bompengepakke.
Porteføljelista er da skissa som ønskes lagt fram til forhandlingene.
Bompengeandelen kan da justeres i forhold til en evt. 3 timers regel og
mva kompensasjon. Når vedtakene er fattet i kommunestyre og fylkesting
sendes et brev til Samferdselsdepartementet som svar på brev om
bompengeforliket av 2. januar 2020.
Vedtak: Styringsgruppa er orientert.
Det bør sendes et brev til departementet om at Tromsø ikke har brutt
avtalen vedrørende belønningsordningen der 32 mill. er holdt tilbake av
dept.et.
25/2020

Belønningsordningen

Troms og Finnmark

Disponering av restmidler.

fylkeskommune v/Jørn

Byområdet representert ved daværende Troms fylkeskommune og Tromsø

Hanssen

kommune inngikk i 2015 belønningsavtale med stat for perioden 20152018. Avtalt samlet statlig bevilgning for avtaleperioden er 285,55 mill. kr.
Strategisk kollektivgruppe har samlet bevilget kr. 281.734.317, - til ulike
tiltak, hvorav de aller fleste er sluttført og rapportert iht. avtalens
bestemmelser.
Vedtak:

Av tilgjengelig gjenstående avtalt statlig støtte for belønningsavtaleperiode
2015-2018, beløp stor kr. 10 750 381,- avsettes kr. 10 099 032,- til
gjennomføring av følgende tiltak:
Storelva Innfartsparkering 1 500 000
Områdeplan Breivika havn 1 341 032
Statlig veg Tellepunkter
4 000 000
Bussprioritering i Hansjordnesbukta 300 000
Statlig veg - Planlegging - RV 862 Ny bussterminal i Giæverbukta 2 358 000
Planlegging - Redusere flaskehalser for bussen - hele byen 600 000
Ikke disponert beløp stort kr. 651 349,- avsettes som reserve.

26/2020

Eventuelt

Neste møte 7.september 2020 klokka 13-15 på Teams.
Presentasjonene holdt under innleggene vedlegges referatet.

Møteleder

