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Spørsmål til ordføreren - ny bompengeproposisjon i løpet av 
få dager? 
 

Jeg viser til ditt spørsmål innsendt per epost 05.02.21, spørsmålet var: 

«Gjennom stream av Formannskapsmøte den 3. februar 2021(siste eventuelt sak) så 

ble det registrert at Ordfører Jan Odvar Skisland informerte Formannskapet om at det 

i løpet av få dager vil komme opp en ny bompengeproposisjon til behandling i 

Stortinget for bomstasjonene i Kristiansands regionen. 

 

Undertegnede stiller seg undrende til Ordførerens påstand ettersom det vel må 

påregnes (?) at departementet neppe legger fram et nytt bompengeproposisjonsforslag 

til regjeringen før de har fått tilsendt sluttrapporten for samferdselspakke 1. 

 

I den forbindelse så er det derfor ønskelig med snarlige svar på følgende fra Ordføreren; 

 

− Vet Ordføreren om nevnte sluttrapport for samferdselspakke 1 er ferdigstilt? 

Har Ordføreren i så fall sett nevnte sluttrapport? 

− Hvor, når og fra hvem har Ordføreren fått informasjon om at ny 

bompengeproposisjon for bomstasjonene i Kristiansands regionen i løpet av får 

dager vil komme opp til behandling i Stortinget? 

− Hva mener ordføreren med «i løpet av få dager»? 

 

Det ble gjennom aktuelle Formannskapsmøte i samme sak fra flere, deriblant 

Ordføreren, presisert at påstander fra medlemmer av Bystyret må dokumenteres 

før/når disse fremsettes. I den anledning så antar vi at samme gjelder for påstander 

fremsatt fra Ordføreren, og kan man i så fall anta at Ordføreren vil dokumentere nevnte 

påstand om «at det i løpet av få dager vil komme opp en  ny bompengeproposisjon til 

behandling i Stortinget for bomstasjonene i Kristiansands regionen», slik at hele 

bystyret og alle dets medlemmer blir orientert på en tilfredsstillende måte i en så viktig 

og stor sak.» 

 

Svar: 

Rapporten fra Samferdselspakke 1 er nesten ferdig. De siste opplysningene var at 

Statens vegvesen kun ventet på de siste kvalitetssikrede tallene fra bomselskapet 

Ferde. Vi forventer derfor at rapporten er klar innen kort tid.  
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Departementet kan likevel legge frem en proposisjon dersom de mener de har 

tilstrekkelig kunnskap om avslutning av fase 1, selv i påvente av en rapport. 

 

Jeg har samtaler med representanter fra storting og regjering i flere saker. I denne 

saken har jeg hatt dialog med både Agderbenken og samferdselsministeren, som har 

gitt tydelige signaler om snarlig behandling. 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 

 

 

 

 

Kopi Bystyret 

 

 


