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Saksprotokoll - Videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet

Behandling:
Gro Sel Tveito (H) fremmet følgende forslag, nytt pkt. 1:
«1. Forslag til justert samarbeidsavtale for videreføring av Buskerudbysamarbeidet fra
01.01.2015 godkjennes, jfr. vedlegg 1, med følgende endringer:
Kongsberg kommunestyre anbefaler:
- at riksveiprosjektene på nåværende tidspunkt holdes utenfor BBP2.
- at pkt. 8, siste avsnitt i forslag til ny avtale tas ut.
- at pkt. 3.1 mål for samarbeidet, avsnitt hovedmål og delmål får ny ordlyd i pkt. 2:
«Transportsystemet – og tilgang til de kollektive transportlinjer – skal gjøres mest mulig
effektivt og rasjonelt for alle brukere.»
- at pkt. 5, politisk organisering, avsnitt ATM-Råd, andre setning, får ordlyd:
«Rådet skal være et fast rådgivende drøftingsorgan for ATM-utvalget. Saker av betydning bør
forelegges rådet for drøftelser før behandling i ATM-utvalget finner sted.»
Forslaget fremmet av Gro Sel Tveito (H) fikk 23 stemmer (13 Ap, 5 H, 1 Krf, 3 V og 1 SV)
og ble vedtatt mot 12 stemmer (2 Uavh, 1 Krf, 3 Sp, 3 V og 3 Frp ).
Formannskapets pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Forslag til justert samarbeidsavtale for videreføring av Buskerudbysamarbeidet fra
01.01.2015 godkjennes, jfr. vedlegg 1, med følgende endringer:
Kongsberg kommunestyre anbefaler:

Kongsberg kommune
- at riksveiprosjektene på nåværende tidspunkt holdes utenfor BBP2.
- at pkt. 8, siste avsnitt i forslag til ny avtale tas ut.
- at pkt. 3.1 mål for samarbeidet, avsnitt hovedmål og delmål får ny ordlyd i pkt. 2:
«Transportsystemet – og tilgang til de kollektive transportlinjer – skal gjøres mest mulig
effektivt og rasjonelt for alle brukere.»
- at pkt. 5, politisk organisering, avsnitt ATM-Råd, andre setning, får ordlyd:
«Rådet skal være et fast rådgivende drøftingsorgan for ATM-utvalget. Saker av betydning bør
forelegges rådet for drøftelser før behandling i ATM-utvalget finner sted
2. Rapport fra folkevalgtundersøkelsen tas til orientering.

