MØTEBOK
Organ

Hovudutval for samferdsle

Møtestad

Høyanger, Øren hotel

Møtedato

12.02.2019

Kl.

14:45-17:00

Faste medlemer til stades:

Noralv Distad H
Bjørn Hollevik H
Sigurd Reksnes Sp
Arnstein Menes Sp
Gunn Sande Sp
Helen Hjertaas Ap

Forfall til møtet:

Gunhild Berge Stang V
Harald Bjarte Reite Ap
Stein Malkenes MDG

Varamedlemer til stades:

Tore Fossen H

Til stades med møte- og talerett:

Dina Lefdal

Sekretariat for møtet:

Monica Åsnes

Hovudutval for samferdsle valde møteleiar og Sigurd Reksnes til å godkjenne møteboka på vegner av
organet.
Orientering frå ordførar i Høyanger kommune Petter Sortland
Orientering frå Statens vegvesen v/Eli Næss
Orientering frå kollektiv v/Øystein Hunvik
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SAK 1/19

Kollektiv - Rabatt for lærlingar

Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:
Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding:
Hovudutval for samferdsle rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:
1. Lærlingar vert ikkje inkludert i studentrabatten i Sogn og Fjordane i 2019.
2. Rabatt for lærlingar blir ein del av arbeidet med harmonisering av takstar og rabattar i nye
Vestland fylkeskommune.
Endringsframlegg:
Det vart sett fram slikt endringsframlegg frå Senterpartiet og Arbeidarpartiet:
Punkt 1: Stryke ordet «ikkje»
Nytt punkt 3: Finansiering vert å kome attende til i 1. tertial 2019.
Avrøysting:
Det vart røysta punktvis.
Fylkesrådmannen si tilråding til punkt 1 med endringsframlegget vart samrøystes vedteke.
Punkt 2 i fylkesrådmannens sit tilråding vart samrøystes vedteke.
Framlegg til nytt punkt 3 vart samrøystes vedteke.
Dette gir følgjande VEDTAK:
Hovudutval for samferdsle rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:
1. Lærlingar vert inkludert i studentrabatten i Sogn og Fjordane i 2019.
2. Rabatt for lærlingar blir ein del av arbeidet med harmonisering av takstar og rabattar i nye
Vestland fylkeskommune.
3. Finansiering vert å kome attende til i 1. tertial 2019
--------------------------------------------------------

SAK 2/19

Søknad om fornying av ruteløyve for Sognebussen
VEDTAK:

Nettbuss AS får ruteløyve på strekninga Sogndal – Flåm - Voss – Bergen etter desse vilkåra:
a) Løyvet gjeld i 10 år frå 01.03.19 til 01.03.29.
b) Krav til god vandel, tilfredsstillande økonomisk evne og tilstrekkeleg fagleg kompetanse skal
vere oppfylt i samsvar med til ei kvar tid gjeldande regelverk.
c) Endringar i takstar og rutetilbod skal godkjennast av Sogn og Fjordane fylkeskommune og
Hordaland fylkeskommune.
d) Det er ikkje tillate å utføre lokaltransport på strekninga frå Bergen sentrum til Indre Arna.
e) Turvognløyve i original og rettkjend kopi av ruteløyvet skal oppbevarast i bussen og visast
fram ved ein eventuell kontroll.

--------------------------------------------------------

SAK 3/19

Fv. 60 Hildestranda - Innvik, fråvik frå planlegging etter
ny handbok N100 Veg- og gateutforming
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VEDTAK:
Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gjere slikt vedtak:
Det vert gjeve fråvik frå planlegging etter ny handbok N100 Veg- og gateutforming under
føresetnad av at avbøtande tiltak vert gjennomført.
--------------------------------------------------------

SAK 4/19

Skriv og meldingar - hovudutval for samferdsle
12.februar

1 Frå regioner til divisjoner- Utredning om organisering av Statens vegvesen frå 1. januar 2020
VEDTAK:
Leiar får fullmakt frå hovudutval for samferdsle til å gje uttale på vegne av utvalet.
2 Stad skipstunell- brev frå Samferdselsdepartementet
3a Søknad om finansieringsbidrag til prosjektet Stad skipstunnel
3b Prosjektplan for Stad skipstunnel
3c Meldingstekst
VEDTAK:
Hovudutval for samferdsle løyver kr 150 000 til finansieringsbidrag til prosjektet Stad skipstunnel.
Støtta vert finansiert over kontoen «hovudutval for samferdsle til disposisjon».

4a Gjeld ruteløyve på strekninga Førde-Gol-Oslo
4b Ruteløyve NX170

--------------------------------------------------------

SAK 5/19

Ny kontrakt Daløy - Haldorsneset 2020 - 2023 (2028)

Frå fylkesdirektøren låg det føre slik tilråding til vedtak:
Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding/gjere slikt
vedtak:
1
2
3
4
5

Fylkesvegferjesambandet Daløy – Haldorsneset vert lyst ut på anbod for perioden
01.01.2020 – 31.12.2023 med opsjon på inntil 60 månader
Dagens rutetilbod med ekstraturar ved attståande bilar skal vidareførast
Krav om lågutslepp og universell utforming i førre konkurranse skal vidareførast
På grunn av faktisk auke i tal bilar på 15 – 20 % vert krav til bilkapasitet auka frå 11 til 14
PBE
Eventuell auke i kostnader må dekkast innanfor sektorramma til samferdsle

Endringsframlegg:
Fellesframlegg til endra nytt punkt 3: Krav om universell utforming i førre konkurranse skal
vidareførast.
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Avrøysting:
Det vart røysta punktvis. Fylkesdirektøren sitt punkt 1 og 2 vart samrøystes vedteke.
Fellesframlegg til endra punkt 3 vart samrøystes vedteke.
Fylkesdirektøren sitt punkt 4 og 5 vart samrøystes vedteke.
Dette gir følgjande VEDTAK:
1
2
3
4
5

Fylkesvegferjesambandet Daløy – Haldorsneset vert lyst ut på anbod for perioden
01.01.2020 – 31.12.2023 med opsjon på inntil 60 månader
Dagens rutetilbod med ekstraturar ved attståande bilar skal vidareførast
Krav om universell utforming i førre konkurranse skal vidareførast
På grunn av faktisk auke i tal bilar på 15 – 20 % vert krav til bilkapasitet auka frå 11 til 14
PBE
Eventuell auke i kostnader må dekkast innanfor sektorramma til samferdsle

--------------------------------------------------------
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