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Møte 2 i forhandlingsutvalget for forhandling av byvekstavtale for
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Saksbehandler:

Solveig Paule

Dato: 17.09.2018

Navn
Møtedeltakere

Øvrige deltakere til stede

Dok:
Part

Terje Moe Gustavsen (møteleder) Vegdirektør, Statens vegvesen
Anna Elisa Tryti

Byråd for byutvikling, Bergen
kommune

Anne Iren Fagerbakke

Kommunaldirektør, Bergen
kommune

Astrid Aarhus Byrknes

Ordfører, Lindås kommune

Hogne Haugsdal

Ass. Rådmann, Lindås
kommune

Marie Elisabeth Bruarøy

Ordfører, Os kommune

Christian Fredrik Fotland

Rådmann, Os kommune

Tom Georg Indrevik

Varaordfører, Fjell kommune

Bjørn Erik Kristiansen

Plan- og utbyggingssjef, Fjell
kommune

Terje Mathiassen

Ordfører, Askøy kommune

Eystein Venneslan

Rådmann, Askøy kommune

Anne Gine Hestetun

Fylkesordfører, Hordaland
fylkeskommune

Rune Haugsdal

Hordaland fylkeskommune

Håkon Rasmussen

Hordaland fylkeskommune

Helge Eidsnes

Regionvegsjef, Statens
vegvesen

Alberte Marie Ruud

Vegdirektoratet

Lars Sponheim

Fylkesmann, Hordaland

Kjell Kvingedal

Fylkesmannen i Hordaland

Kirsti Slotsvik

Jernbanedirektør,
Jernbanedirektoratet

Trond Høyde

Jernbanedirektoratet

Solveig Paule

Sekretariatsleder, Miljøløftet

30 observatører fra de statlige virksomhetene og lokale parter
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Sak 1.

Referat fra forrige møte

Håkon Rasmussen (HFK) hadde følgende merknad:
Over kulepunkt-listen i referatet fra sak 5 i møte 1, Lokale forventninger til forhandlingene
v/fylkeskommunen og kommunene, må det stå «Innspill fra kommunene».
Merknaden ble tatt inn. Referatet ble deretter godkjent.

Sak 2.

Areal – forslag til prosess for å utarbeide avtaletekst

Fylkesmannen presenterte saksframlegget som ble sendt ut fredag 7. september. Sak 2 og 3 ble
drøftet i sammenheng.
Momenter som kom opp i diskusjonen:




Lindås, Fjell og Os er midt i sammenslåingsprosesser med andre kommuner, og det er
utfordrende å forplikte seg på vegne av disse i en reforhandlet byvekstavtale for Bergen og
omegn.
Det er behov for en tydeliggjøring av hva lokale parter skal bidra med og en mer helhetlig og
utfyllende framstilling av videre prosess og milepæler
Viktig med snarlig avklaring av nullvekstmålet

Konklusjon: Det er enighet om Fylkesmannens forslag til videre prosess. Fylkeskommunen har
ansvar for å samordne lokale parters innspill til avtaletekst på arealdelen, og tar snarlig kontakt med
kommunene om dette. Staten vil samordne de ulike statlige etatenes innspill til avtaletekst på
arealkapittelet. Deretter vil en felles arbeidsgruppe utforme arealkapittelet. Fylkeskommunen tar
også ansvar for å samordne lokale parters innspill til andre deler av teksten. Statlige parter kommer
tilbake til operasjonalisering av nullvekstmålet så snart dette er avklart fra politisk ledelse. Statlige
parter utarbeider et forslag til en helhetlig og utfyllende framdrifts- og milepælplan.

Sak 3.

Utkast til avtaletekster

To avtaletekster var vedlagt sakspapirene ved utsending:
a) Innledende del om mål for avtalen, avtaleparter mv
b) Nye teknologiske løsninger ort gjennomgang av status i gjeldende avtale v/sekretariatet.
Konklusjon: Forhandlingsutvalget kommer tilbake til behandling av avtaletekster, jf. sak 2.

Sak 4.

Trafikkdata (trafikkregistreringer) - forslag til videre framdrift

Konklusjon: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av avtalepartene som skal utarbeide et
omforent forslag til opplegg for trafikkregistreringspunkter. Frist: 24. oktober. Statens vegvesen
Region vest tar initiativ til en slik arbeidsgruppe.

Sak 5.

Eventuelt

Kommunene ytret ønske om at sakspapirer sendes ut i god tid.

