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Politisk styringsgruppe for Nordøyvegen
Bakgrunn
Fylkestinget ber i sak T-47/12 Plannemnd for samferdselsutbygging følgje opp
vedtaket i saka, og syte for at framdrifta vert god.
Organisasjonsplan for Nordøyvegen er vist i vedlegg til sak KO-49/18
Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten FR 6-2017 «Nordøyvegen –
organisering, styring, kontroll og rapportering». Det går fram av
organisasjonsplanen som følgde saka at prosjektet og skulle ha ei eiga politisk
styringsgruppe, jamfør nedanfor.

Det er viktig innleiingsvis å dra skillet mellom Politisk styringsgruppe for
Nordøyvegen og Plannemnd for samferdselsutbygging (PNS). Det er lett å blande
saman desse organa. Bakgrunnen for det er at dei med omsyn til medlemar er
personidentiske.
Når det gjeld PNS, framtid og eventuelle oppgåver, vil dette bli utgreidd i den
arbeidsgruppa og gjennom det arbeidet fylkesordføraren har initiert.
Fylkesrådmannen vil av den grunn ikkje kome inn på PNS si rolle og oppgåver i
denne saka, men strikt halde oss til Politisk styringsgruppe for Nordøyvegprosjektet.
Nordøyveg-prosjektet er i all hovudsak ferdig med planarbeidet, prosjektering og
anbodsinnhenting. Rett nok er arbeidet med utarbeiding av konkurransegrunnlaget
og anbods-innhenting knytt til «K6 – Elektro» ikkje ferdigstilt, men hovudtyngda av
prosjektet er no i produksjonsfasen.
I samband med dette ber PNS i sak 1/19 fylkesutvalet avklare PNS si rolle i
bygginga av Nordøyvegen».
Vurdering
Som opplyst innleiingsvis må fylkesrådmannen formelt skilje mellom PNS og Politisk
styringsgruppe for prosjektet. Sjølv om PNS skulle bli omdefinert eller oppgåvene
inngå i andre fylkeskommunale organ i framtida, vil Politisk styringsgruppe for
Nordøyveg-prosjektet, med mindre fylkestinget vedtar noko anna, bestå til
prosjektet er fullført, og det er satt trafikk på vegen.
Dei største moglegheitene for å påverke eit bygge- og anleggsprosjekt, er i tidleg
fase, jamfør det PNS som politisk styringsgruppe gjorde knytt til avklaring av
stigningsforhold i dei undersjøiske tunnelane.
For kontrakt K5 inneber dette at oppfølgingsarbeidet i all hovudsak skjer i
tilknytning til den inngåtte kontrakta. Dette er ei dagleg løpande oppfølging som i
all hovudsak naturleg nok må skje i regi av prosjektet og den øvrige
administrasjonen i fylkeskommunen. Poenget er imidlertid at fylkesrådmannen vil
freiste i dette arbeidet å ligge i framkant av prosjektutviklinga for om mogleg å
avdekkje komande utfordringar og om desse er av ein slik art at styringsgruppa
må/bør trekkast inn.
I høve kontrakt K6, arbeidet med klargjering av konkurransegrunnlag/val av
leverandør og produksjon i framtidig kontrakt K6, er aktuelle oppgåve til Politisk
styringsgruppe for Nordøyvegen etter fylkesrådmannen si vurdering:
-

Halde seg orientert om prosjektet gjennom jamleg og systematisk
rapportering om mellom anna økonomi og framdrift i heile prosjektperioden
(K5 og K6).

-

Vere samspelspartnar med prosjekteigar v/samferdselssjefen i ulike
problemstillingar som kjem opp – typisk prioriteringsspørsmål vedkomande
tiltak som det er aktuelt å ta ut eller gjere tilleggskjøp på, kvalitetsval
vedkomande K6 m.m.

-

Etter styringsgruppa sitt skjønn, innstille på å ta opp med overordna
politiske utval i fylkeskommunen ulike spørsmål/utfordringar knytt til ulike
prioritetsspørsmål.

-

Etter innstilling frå fylkesrådmannen eventuelt gje tilråding til overordna
politisk organ i andre saker.

-

Uttale seg til den rapporteringa prosjektet legg fram for overordna politiske
organ – typisk fylkesutvalet og fylkestinget.

Forslag til vedtak:
Mandat for Politisk styringsgruppe for Nordøyvegen fastsettes slik det går fram av
fylkesrådmannen sitt saksframlegg av 13.03.19.
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