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Bypakke Tønsberg-regionen – varamedlemmer til overordnet styringsgruppe
Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen styres og ledes av Overordnet styringsgruppe. Styringsgruppens
folkevalgte representanter har stemmerett i møtene. Selv om konsensus er et viktig prinsipp,
kan det være behov for votering i enkeltsaker. Siden ikke alle parter har utnevnt vara, vil det
være behov for dette. Det foreslås å velge roller som vara, istedenfor navn, da dette sikrer
bedre forutsigbarhet i den videre prosessen med bypakken.

Innstilling
1. Som vara for ordfører velges (rolle):

2. Som vara for varaordfører/leder av hovedutvalg velges (rolle):

3. Som vara for leder av største opposisjonsparti velges (rolle):

Saksutredning

I sak om Organisering av bypakke Tønsberg-regionen som ble behandlet hos partene våren

2014, ble det vedtatt at Bypakke Tønsberg-regionen skulle ledes av en overordnet

styringsgruppe sammensatt av følgende: Fylkesordfører, leder av HSAM (nå HSA), Ordfører

Tønsberg, Ordfører Nøtterøy, Ordfører Stokke, Ordfører Tjøme, Regionvegsjef Statens

vegvesen, Regional plan og utviklingsdirektør Jernbaneverket, samt Fylkesrådmannen. Det er

de politiske valgte som er de styrende, med stemmerett i møtene. Gruppens mandat er å
være prosjektansvarlig, samt å gi samordnede anbefalinger til formelt organ (kommune/by-styre, fylkesting og fagutvalg, Vegdirektoratet, Jernbaneverket) gjennom å drøfte

aktuelle saker før framlegging i kommunenes/ fylkeskommunens politiske organer og i
staten.

Gjennom sak om Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy
og Tjøme behandlet hos partene våren 2015, ble det vedtatt en permanent utvidelse av
Side 1 av 2

overordnet styringsgruppe til å omfatte leder av største opposisjonsparti samt en valgfri

representant fra hver kommune. Dette for å sikre en bred politisk forankring. Overordnet

styringsgruppe har i dag en politisk sammensetting av 4 representanter fra Vestfold
fylkeskommune og 3 fra hver av kommunene, til sammen 16 representanter.

I samme sak ble det også delegert fullmakter til den folkevalgte delen av overordnet

styringsgruppe. Planarbeidet med den interkommunale kommunedelplanen for ny

fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme ledes av de folkevalgte representantene i

overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen. Styringsgruppens folkevalgte

representanter er gitt en prosessledende rolle og fullmakt til å treffe vedtak om

planprosessen; jfr. plan og bygningsloven § 9-2 og § 9-3. Selv om konsensus er et viktig

prinsipp for Overordnet styringsgruppe, kan det bli behov for votering ved eventuell

uenighet i saker hvor det er delegert fullmakt. Det synes derfor nødvendig å få formalisert

en varaordning for medlemmene i overordnet styringsgruppe.
Rådmannens bemerkninger

Det anbefales at hver av partene formelt vedtar vararepresentanter for de faste medlemmene
i overordnet styringsgruppe. Det anbefales å følge opplegget fra etableringen av overordnet

styringsgruppe, der vara velges ut fra rolle og ikke ut fra navn. Dette for å sikre at rollene

blir ivaretatt, uavhengig av hvem som til tider innehar rollen.
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