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Sak: Gjennomgang av møtereferat 
Møtereferat legges ved møteinnkallingen. 

 

Sak: Møteplan for styringsgruppen i 2020 
Styringsgruppen fastsetter tre nye møter i 2020.  

Følgende datoer foreslås. Endelig møteplan landes i møtet: 

S2: 14.mai 

S3: 3.september 

S4: 26.november 

 

Sak: Status og mulig porteføljesammensetning i Haugalandspakken 
Styringsgruppemøte S4-2019 ble det presentert en økonomisk statusoppdatering i 

Haugalandspakken. Denne viste at det uten takstøkning ville være snaut 1,7 milliarder kroner igjen i 

pakken. En portefølje på totalt 875 millioner ble ansett som låst. Det ble skissert et arbeidsopplegg 

hvor de resterende delene av porteføljen skulle gjennomgås ut fra foreslåtte kriterier. I disse 

vurderingene skulle det også vurderes om prosjektene kunne reduseres i omfang/deletapper og/eller 

om det kunne gjøres endringer i planlagt standard for å redusere kostnadene.  

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet to nye notater, som gjennomgås i møtet. Notatet 

«Gjennomgang prosjekter i Haugalandspakken» er et vedlegg til hovednotatet «Status og mulig 

porteføljesammensetning». I det sistnevnte notatet presenteres en oppdatert økonomisk oversikt. 

Videre er de store prosjektene i pakken gjennomgått i henhold til de definerte kriteriene. 

Avslutningsvis presenteres tre mulige innretninger av den resterende porteføljen. Det anbefales at 

styringsgruppen signaliserer en retning og at administrasjonen kan komme tilbake med mer 

kvalitetssikrede løsninger og kostnader på den porteføljeinnretningen styringsgruppen peker ut. 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Videre arbeid frem til neste styringsgruppemøte 

baserer seg på innspill og avklaringer gitt i møtet.  

 

Sak: Status arbeid med ny Haugalandspakke 
Det gis en orientering om status i arbeidet med ny Haugalandspakke.  

 



 

 

1. Godkjenning av innkallingen 

Innkalling ble godkjent uten merknader. 

2. Godkjenning av møtereferat, S4 – 2019 

Referatet ble godkjent uten endringer.  

Det ble diskutert om møtereferat fra administrativ gruppe skal gå til styringsgruppen for 

behandling. Det ble konkludert med at referat fra administrativ gruppe sendes til 

administrativ gruppe og ikke til styringsgruppen.  

 

  

Styringsgruppemøte Haugalandspakken, møte nr. 1-2020 

 
Dato: 05.03.20, kl 10.00-13.00 

 Sted: Rennesøygata 16, Haugesund 

Deltakere:  

Rogaland fylkeskommune: Arne Bergsvåg, Ole Ueland, Lin Veronica Jacobsen, 

Svanhild Løge Skålheim og Svein Erik Indbjo, Gottfried Heinzerling, Astrid Eide, Helge 

Ytreland 

Statens vegvesen: Ivar Thorkildsen 

Haugesund kommune: Arne Christian Mohn, Trine Meling Stokland 

Karmøy kommune: Jarle Nilsen, Alf Magne Grindhaug 

Sveio kommune: Linn Therese Erve 

Tysvær kommune: Sigmund Lier 

Vindafjord kommune: Ole Johan Vierdal 

Etne kommune: Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim 

Bokn kommune: Osmund Våga 

 

Forfall: Vestland fylkeskommune 
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3. Møteplan for styringsgruppen i 2020 

Følgende datoer ble avtalt. Sekretariatet sender møteinnkalling: 

S2: 5. mai kl 10-13 

S3: 3. september kl 10-13 

S4: 26. november kl 10-13 

 

4. Gjennomgang av sak «Status og porteføljesammensetning» 

Administrasjonen v/Helge Ytreland presenterte utsendt notat.  

Leder av styringsgruppen, Arne Bergsvåg, anmodet styringsgruppen om å diskutere 

seg frem til en konsensusløsning. Dersom styringsgruppen ikke finner en 

konsensusløsning, vil Fylkestingene i Rogaland og Vestland måtte konkludere om 

prioriteringene videre.  

Kommunene orienterte om sine tanker om notatet og syn på prosessen videre:  

Haugesund kommune  

Kommunen poengterte at det det være naturlig å øke fokuset på ny pakke, etter 2023, 

når det nå vil være flere ønskede prosjekter ikke kan finansieres i gjeldende pakke.  

Karmøy kommune  

Kommunen oversendte flere spørsmål som de ønsker å få belyst til neste møte. 

Styringsgruppens leder kommenterte at dette skal forsøkes svart ut til neste møte i den 

grad det er praktisk mulig innenfor den tidsrammen som er tilgjengelig. En fullstendig 

oversikt over hvilke momenter de ønsker belyst legges ved møtereferatet, men er kort 

oppsummert følgende: 

• Forventede bompengeinntekter må dokumenteres 

• Pengeforbruk i potten «pågående prosjekter» må spesifiseres 

• Det må beskrives hvordan takstene kan/skal indeksreguleres 

fremover 

• Det ble stilt spørsmål om behovet for ca 10 % buffer i pakken 

• Det ønskes en oversikt over hvor mye penger som er brukt til 

planlegging av prosjekter i pakken 

• Det ønskes en oversikt over hva redusert standard – både innenfor 

og utenfor allerede regulert areal – kan ha å si kostnadsmessig 

• Det ønskes en oversikt over status og forventet utvikling i 

Karmsundsgata-prosjektet.  
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Sveio kommune  

Kommunen mener primært at det er viktigere å bruke resterende midler til å starte på 

ett stort prosjekt i stedet for å «smøre midlene ut» på flere mindre. De ønsker å få en 

oversikt over kommunevis fordeling på pengebruken i Haugalandspakken. Svein Erik 

Indbjo sa seg enig med Sveio, men styringsgruppen for øvrig er ikke enig i at er et riktig 

fokus nå. 

Vindafjord, Tysvær, Etne og Bokn kommuner 

Kommunene uttrykte alle at de først og fremst ville lytte til diskusjonen i denne saken, 

ettersom den primært gjelder Haugesund, Karmøy og Sveio kommunes prosjekter.  

Vedtak: Den «låste» prosjektporteføljen, slik den er beskrevet i 

administrasjonens notat, er å anse som låst.  

Dersom noen av prosjektene ikke kan gjennomføres innenfor tildelt ramme, enten fordi 

de viser seg dyrere enn forutsatt eller fordi statlige midler uteblir, får styringsgruppen 

på vanlig måte prosjektet/prosjektene tilbake til ny behandling.   

Styringsgruppen tok ikke endelig stilling til de foreslåtte alternative 

porteføljeinnretningene, ut over de «låste prosjektene». 

5. Status arbeid med ny Haugalandspakke 

Samferdselssjef, Gottfried Heinzerling, orienterte om arbeidet med ny pakke. Gjennom 

behandling våren 2019 har kommunene og Rogaland og Hordaland (nå Vestland) 

fylkeskommuner sluttet seg til at det startes opp et arbeid med plangrunnlag og 

finansieringsopplegg for ny(e) samferdselspakke(r) på Haugalandet. I Rogaland ble det 

også flertall for at arbeidet skulle innrettes mot en by- og tettstedspakke, samt egne 

strekningsvise pakker for aktuelle strekninger på E134, E39 og Fv47.  

Heinzerling uttrykte at arbeid med Regionreformen, samt gjennomgang av økonomisk 

status i gjeldende Haugalandspakke har bundet opp mye av arbeidskapasiteten de 

siste månedene.  

Det ble etterlyst en fremdriftsplan som muliggjør oppstart av ny pakke når gjeldende 

pakke avsluttes sommeren 2023. Det ble svart at det faglige grunnlaget bør være klart 

våren 2021.  

Til neste møte vil fylkeskommunen gi en rapportering om videre arbeid med ny(e) 

samferdselspakke(r). Det må avklares endelig med staten hvilke regler og føringer som 

settes fra sentralt hold i nye pakker. 
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6. Eventuelt  

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 

 

 

Helge Ytreland,  

referent 

 


