Fylkesutvalgets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 22.08.2018:
1.

Østfold fylkeskommune mener forskriften bør tillate integrert utstedervirksomhet og
kan ikke se behov for å innføre et strengere regelverk enn hva EETS-forskriften krever.
Fortsatt mulighet for integrert utstedervirksomhet vil redusere risiko og usikkerhet.

2.

Fylkeskommunene har sterke interesser knyttet til bompengevirksomheten og bærer
en betydelig økonomisk risiko knyttet til garantiordningene. Det forutsettes derfor,
uansett løsning, at fylkeskommunene er representert i det samordningsorganet som
skal opprettes.

3.

Østfold fylkeskommune forutsetter, uansett løsning, at forskriften innrettes slik at
utstedervirksomheten blir brukervennlig, effektiv og sikrer at mest mulig av
bompengene går til vei- og kollektivtiltak. Forøvrig støttes innføring av forskrift om
utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter med følgende merknader:
a. Det er viktig at fastsettelse av utstedergodtgjørelsen er transparent og at
utstedergodtgjørelsen blir lav.
b. Forskriften må ikke innebære ytterligere risiko knyttet til kontantstrømmen
eller kostnader knyttet til drift av bompengeselskapene.
c. Staten må drive tilsyn med, og etterse at forskriften etterleves og fungerer i
henhold til intensjonen.
d. Forskriften bør evalueres i forhold til intensjonen og eventuelt revideres senest
to år etter at overgangsperioden er avsluttet, eller når bruk av brikke for alle
andre enn tunge kjøretøyer i løpet av kort tid faller bort.
e. Nødvendige trafikkdata må gjøres fritt tilgjengelig for offentlige myndigheter,
uavhengig av utstederselskapenes organisasjonsform.
f. Fylkeskommunen forutsetter at hensyn knyttet til personvern blir ivaretatt i
henhold til øvrig lovgivning.

4.

Brikke er ikke lenger en nødvendig teknologiløsning for å registrere/lese passeringer.
Ettersom rabattordningene har som formål å få flest mulig til å bruke brikke, bør
fjerning av disse rabattordningene utredes.

5.

Fylkeskommunene har ved denne uttalelsen ikke tatt stilling til hvordan
bompengeselskapenes utstedervirksomhet bør avhendes og organiseres, gitt at
integrert utstedervirksomhet ikke lenger blir tillatt. Dette vil først kunne avklares når
endelig forskrift foreligger.

