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Sak 1.

Godkjenning av referat

Hordaland fylkeskommune kommenterte at forhandlingsutvalget måtte komme tilbake til punktet
om bompenger og muligheten for å benytte disse til drift av kollektivtilbudet. Referatet ble godkjent
med forutsetning om at dette punktet vil bli videre drøftet i de kommende møtene.

Sak 2.

Knutepunkter – mulig finansiering med post 30-midler

Staten redegjorde for sitt notat, som fastslår at det kan gis tilskudd fra post 30 til
kollektivknutepunkt på Knarvik og Straume. Også Osøyro kan gis tilskudd over post 30, mens
Kleppestø ikke faller inn under kriteriene for tilskudd fra denne posten.
På vegne av de lokale partene uttrykte fylkeskommunen skuffelse over at knutepunktet på Askøy
(Kleppestø) ikke er aktuelt for tilskudd fra post 30-midler. For de lokale partene er det en betingelse i
videre forhandlinger at også Askøy må tilgodeses med statlige midler.
Partene ble enige om å forhandle videre under følgende forutsetninger:
1. Det tas en runde til for å finne en måte å sikre Askøy en del av midlene, eventuelt i form av
belønningsmidler.
2. Det må tas sikte på rask framdrift dersom partene finner en løsning på punkt 1. Bergen
kommune ønsker signering av ny avtale senest 9. mai grunnet lokalpolitiske prosesser.

Sak 3.

Gjennomgang av avtaletekst

Avtaleteksten ble gjennomgått, side for side.
Konkrete kommentarer til det utsendte forslaget til avtaletekst:
•
•
•
•
•
•

Side 3 og 4: Ønske om mer tekst om mobilitet. Ansvar: HFK
Side 4: Tekst om takstsamarbeid. Ansvar: Jernbanedirektoratet.
Side 4: Punktet om bompenger til drift ble også nevnt under gjennomgangen av referatet.
Her må det være en videre dialog. Ansvar: HFK og Bergen kommune.
Side 6: Tekst om Bybanens videre utbygging. Ansvar: Bergen kommune.
Side 8: Tekst om parkering. Presisering om at omegnskommunene har behov for å se helhet
i løsningene. Ansvar: Staten (Fylkesmannen).
Side 10 og 11: Teksten om styringsgrupper må presiseres ytterligere. Mulig behov for
presisering av hva som står i Prop. 11 S mht. styring av bompengepakken for Bergen.
Ansvar: Staten (Vegdirektoratet).

Konklusjon: Avtaleteksten revideres i tråd med de konklusjoner som ble trukket i forhandlingsutvalgets
møte.

Sak 4.

Gjennomgang av vedleggene til avtaleteksten

Vedleggene til avtaleteksten ble gjennomgått, vedlegg for vedlegg.
Konkrete kommentarer til de utsendte vedleggene til avtaleteksten:
•
•

Vedlegg 2: Synliggjøre reelle bindinger for avtaleperioden. Ansvar: HFK
Vedlegg 6: Presisering av tellepunkt. Fylkesmannen presiserte at de foreslåtte tellepunktene
ikke har noen betydning for det løpende planarbeidet i kommunene. Vegdirektøren
presiserte at i en byvekstavtale skal nullveksten måles på hele avtaleområdet. Bergen
kommune fremholdt at ikke omegnskommunene kan lene seg på en ekstra sterk nedgang
av trafikken i Bergen.

Konklusjon: Vedleggene til avtaleteksten revideres i tråd med de konklusjoner som ble trukket i
forhandlingsutvalgets møte.

Sak 5.

Indikatorer for oppfølging av avtalen

Notat om indikatorer for oppfølging av byvekstavtaler var sendt ut på forhånd. Partene forplikter
seg på å rapportere på dette felles indikatorsettet. Rapporteringen brukes bl.a. i årsmeldinger, og
gjør det mulig å følge utviklingen underveis i avtaleperioden.
Konklusjon: Saken tas til orientering.

