Referat møte nr. 4 – 20.mai 2021
Dato

20.05.2021

Sted/kl.

Møtet avholdt elektronisk på Teams, klokka 9-11

Til stede

Styringsgruppa: Gunnar Wilhelmsen, Tone Myklevoll, Ivar B. Prestbakmo, Kristina Hansen,
Ingrid Dahl Hovland, Unni Gifstad
Observatør fra statsforvalteren: Elisabeth Vik Aspaker, Per Elvestad
Øvrige deltakere:
Troms og Finnmark fylkeskommune: Jørn Hanssen, Øystein Olav Miland, Jonny Berg, Lasse
Pettersen, Bjørn Kavli
Tromsø kommune: Barbara Karin Vögele, Mette Mohåg, Rigmor Tonstad, Guri Ugedahl
Statsforvalter i Troms og Finnmark: Gaute Sletteland
Statens vegvesen: Malin Bismo Lerudsmoen, Ellbjørg Schultz, Veronica Wiik,

Forfall
Møteleder

Gunnar Wilhelmsen

Referent

Ellbjørg Schultz

Sak

Ansvar

20/2021

Innkalling og saksliste godkjent

Møteleder

21/2021

Referat fra siste møte godkjent

Møteleder

22/2021

Aktuelle prosjekter, muntlig informasjon

TFFK/TK/SVV

a. Stakkevollvegen sør: reguleringsplanen vært til politisk
behandling og det ble bedt om å vurdere planen på
nytt ved å se på tre felt istedenfor fire felt som er
planlagt.
b. Stakkevollvegen nord: prosjektering ikke igangsatt
c. Giæverbukta kollektivterminal: oppstart bygging i 2022
d. Trafikksikker skolevei: liste over prioriterte tiltak ble
presentert
Se vedlagte presentasjoner på pkt. a, c og d.
23/2021

Innfartsparkeringer – muntlig orientering

TFFK/TK/SVV

Det ble påpekt at behov for innfartsparkering på fastlandet
må vurderes.
Se vedlagte presentasjon
24/2021

Handlingsprogram 2021-2024

Driftsmidler til buss med detaljerte beregninger vil bli en egen
sak til styringsgruppemøtet i juni.
Når det gjelder sekretariatets oppgaver og mandat, samt drift,
vil dette også bli en egen sak på samme styringsgruppemøte.

TK/TFFK/SVV

2
Se vedlagte presentasjon.
Vedtak:
Styringsgruppen slutter seg til forslag til prioritering for første
periode (2021-2024), i tråd med tabell i avsnitt 8 i vedlagte
notat.
Listen skal danne utgangspunkt for videre planlegging av
prosjekt og tiltak som er prioritert i første periode. Det skal
jobbes med klarlegging av kostnader, gjennomføring av anslag
og prosjektene skal legges fram for styringsgruppen for
fastsettelse av styringsmål.
Styringsgruppen støtter forslagene om å prioritere nødvendige
midler til drift av bybuss, til drift av sekretariatet og til
fullfinansiering av Tromsøpakke 3-prosjektet Stakkevollvegen
fra Hansjordnesbukta til Breivika.
Styringsgruppen slutter seg også til forslag til låneopptak i
første periode slik det framgår av tabell i avsnitt 10 i vedlagte
notat.
Handlingsprogram for første periode bes lagt fram for Tromsø
kommunestyre og Troms og Finnmark fylkesting, og det bes
om at beregnede egenandeler ivaretas i langtidsplaner og
budsjetter.
Handlingsprogrammet skal revideres årlig, første gang i januar
2022. Det forutsettes at sekretariatet kommer tilbake til hvilke
prosjekter som må utgå eller reduseres i denne revisjonen, slik
at man oppfyller krav til porteføljestyring og kostnadskontroll.
Da legges til grunn at man også er kommet godt i gang med
forhandlinger om en byvekstavtale og dermed har god oversikt
over framtidige rammer og forpliktelser.
Tillegg til vedtaket:
Troms og Finnmark fylkeskommune påpekte at eventuelle
sparte kapitalkostnader må tilfalle tiltakene i bypakken.
Statens vegvesen påpekte at forslag til HP 2021 -2024 må
være innenfor betingelsene, og innenfor den økonomiske
rammen jmf. Prop.99 S Bypakke Tenk Tromsø, uavhengig av
en eventuell byvekstavtale.
25/2021

Eventuelt – ingen saker

Møteleder

