Behandling i Samferdselsutvalet - 08.05.2019
Lilly Gunn Nyheim (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Kristin Sørheim (SP), Hege
Gagnat (AP), Iver Nordseth (V), Elisabeth Jørgenvåg (NML) og Bjarne Kvalsvik
(UVS) følgjande forslag:
«Nytt tilleggspunkt nr. 7: Skredsikring
Det må utarbeides ein heilskapleg nasjonal plan for Skredsikring av riks- og
fylkesvegnettet innafor høg og middels risikofaktor.
Planen må sikrast finansiering slik at den kan gjennomførast iløpet av ei
tidsramme på 12 år.»
Kristin Sørheim (SP) fremma følgjande forslag:
«Tillegg punkt 1:
Vi er inne i ei tid der mange nye løysingar på energiberarar blir prøva ut, og
dette krev ny tilnærming på infrastruktursida.Framtidig infrastruktur for
ulike energiberarar og finansieringsansvar for denne må samordnast og
avklarast for alle forvaltningsnivåa samla.
Nytt punkt:
Nye finansieringsløysingar og nye forretningsmodellar for bygging av
infrastruktur i regionane (fylka) må utgreiast, herunder alternativ for
vegprising.
Nytt punkt:
Behovet for å flytte folk og gods bør ikkje auke i framtida, utbygging av
digital infrastruktur i heile landet kan redusere behovet for fysisk transport,
og bør prioriterast i NTP.»
Iver Nordseth (V) fremma på vegner av seg sjølv, Kristin Sørheim (SP), Hege
Gagnat (AP), Lilly Gunn Nyheim (AP), Elisabeth Jørgenvåg (NML) og Bjarne Kvalsvik
(UVS) følgjande tilleggsforslag:
«Punkt 1 Eit heilskapleg transportsystem - Ny ordlyd: ”Alle transportformer
og forvaltningsnivå må sjåast i samanheng, slik at NTP må
behandle hele veg-/transportsystemet, ikkje berre den statlege
delen. Den store ulikskapen i standard på statleg- og
fylkeskommunal (+kommunal) infrastruktur er uakseptabel.”
Punkt 2 – Tillegg etter siste setning: ……trafikk og trengsel, og Møre og
Romsdal fylkeskommune krev at også desse byområda må inngå i
ordninga.
Punkt 6 –Finansiering…..Tillegg etter siste setning:
Spesielt viktig er det at Kommunal- og moderniseringsdep. (KMD)
blir involvert og deltek meir synleg og aktivt, t.d. med omsyn til
rammevilkår for fylkeskommunane(Jf. Pkt. 1)»
Votering:
Tilrådinga frå fylkesrådmannen første og andre avsnitt blei samrøystes vedteke.
Forslaget frå Iver Nordseth (V) m/fleire, nytt punkt 1, blei samrøystes vedteke.
Tilleggsforslaget frå Kristin Sørheim (SP), punkt 1, blei samrøystes vedteke.

Tilrådinga frå fylkesrådmannen punkt 2 blei samrøystes vedteke.
Tilleggsforslaget frå Iver Nordseth (V), m/fleire, punkt 2, blei samrøystes vedteke.
Tilrådinga frå fylkesrådmannen punkt 3 blei samrøystes vedteke.
Tilrådinga frå fylkesrådmannen punkt 4 blei samrøystes vedteke.
Tilrådinga frå fylkesrådmannen punkt 5 blei samrøystes vedteke.
Tilrådinga frå fylkesrådmannen punkt 6 blei samrøystes vedteke.
Tilleggsforslag frå Iver Nordseth (V) m/fleire, punkt 6, blei samrøystes vedteke.
Forslaget frå Kristin Sørheim (SP) m/fleire «Nye finansieringsløysingar og nye
forretningsmodellar for bygging... « blei samrøystes vedteke
Forslaget frå Kristin Sørheim (SP) m/fleire «Behovet for å flytte folk og gods bør
ikkje auke i framtida,...» blei samrøystes vedteke.
Forslaget frå Lilly Gunn Nyheim (AP), nytt punkt 7 blei samrøystes vedteke
Samrøystes tilråding frå Samferdselsutvalet - 08.05.2019
Møre og Romsdal fylkeskommune er nøgd med at vi er tidlegare involverte i
prosessen med Nasjonal Transportplan, og at vi har høve til å gje innspel til dei
største utfordringane som Nasjonal Transportplan må løyse.
Møre og Romsdal fylkeskommune vil løfte fram følgjande utfordringar for å få eit
transportsystem som byggjer opp under gode bo- og arbeidsmarknadsregionar,
fungerande godstransport og omstilling til eit lågutsleppssamfunn, på ein trygg og
sikker måte:
1. Eit heilskapleg transportsystem
Alle transportformer og forvaltningsnivå må sjåast i samanheng, slik at NTP må
behandle hele veg-/transportsystemet, ikkje berre den statlege delen. Den store
ulikskapen i standard på statleg- og fylkeskommunal (+kommunal) infrastruktur er
uakseptabel.”
Vi er inne i ei tid der mange nye løysingar på energiberarar blir prøva ut, og dette
krev ny tilnærming på infrastruktursida. Framtidig infrastruktur for ulike
energiberarar og finansieringsansvar for denne må samordnast og avklarast for alle
forvaltningsnivåa samla.
2. Byvekstavtalar/ bypakkar for mindre byområde
Ei viktig utfordring for å få til attraktive bysentrum i eit framtidig
lågutsleppssamfunn er å få til ei miljøvenleg transportutvikling. Dei mellomstore
byområda har utfordringar tilsvarande dei ni byområda som er inne i
byvekstavtaleordninga, med befolkningsvekst og stadig meir trafikk og trengsel, og
Møre og Romsdal fylkeskommune krev at også desse byområda må inngå i
ordninga.
3. Omstilling til lågutsleppssamfunn
Finansiering av omstilling til miljø- og klimavennlege transportløysingar. Det er ei
målsetting at vi skal utvikle marknader for nullutsleppsløysingar, og at vi skal stille
krav om utsleppsfrie eller fornybare løysingar i offentlege ferje- og hurtigbåtanbod.
Dette må finansierast.

4. Gods frå veg til bane og sjø
Godsmengdene er førespela å auke i tida framover. Det bør sjåast på kva tiltak som
vil vere effektive for å få til trygg, effektiv og sikker godstransport for innbyggarar
og næringsliv.
5. Ny teknologi – utfordringar og moglegheiter
Fylkeskommunane ønskjer å vere i leiinga for nye teknologiske løysingar, og har
også vist stor evne til innovasjon. Gjennom å vere tett på dei som får nytte av
innovasjon, er fylkeskommunane saman med kommunar og andre aktørar godt
førebudd på å gå frå pilotar til utrulling av nye løysingar. Korleis nasjonale føringar,
retningsliner og støtteordningar for meir innovasjonskraft i fylka skal utformast, bør
utgreiast.
6. Finansiering av transport- og mobilitetsutfordringane
For dei fem punkta framanfor er det nødvendig med eigne finansieringsløysingar for
enkeltpunkta, eller styrka rammevilkår for å sikre innovasjon og ei styrt utvikling
mot ei meir optimal transportmiddelfordeling.
Spesielt viktig er det at Kommunal- og moderniseringsdep. (KMD) blir involvert og
deltek meir synleg og aktivt, t.d. med omsyn til rammevilkår for fylkeskommunane
(Jf. Pkt. 1).
7. Skredsikring
Det må utarbeides ein heilskapleg nasjonal plan for Skredsikring av riks- og
fylkesvegnettet innafor høg og middels risikofaktor.
Planen må sikrast finansiering slik at den kan gjennomførast iløpet av ei tidsramme
på 12 år.
8. Nye finansieringsløysingar og nye forretningsmodellar for bygging av
infrastruktur i regionane (fylka) må utgreiast, herunder alternativ for vegprising.
9. Behovet for å flytte folk og gods bør ikkje auke i framtida, utbygging av digital
infrastruktur i heile landet kan redusere behovet for fysisk transport, og bør
prioriterast i NTP.

