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Avtale
mellom
Samferdselsdepartementet
og
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune
om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk
for perioden 2013 - 2016

Om avtalen
Samferdselsdepartementet inngår herved avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune og
Trondheim kommune om tildeling fra Belønningsordningen for bedre
kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene ("Belønningsordningen") for
perioden 2013-2016.
Avtalen angir mål og tilskuddsbeløp, samt rammer for bruk av midlene.

Formål
Formålet med Belønningsordningen og denne avtalen er å stimulere til bedre
fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i
personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med
personbil.

Mål for avtaleperioden
Målet er at all trafikkvekst skal skje med bruk av miljøvennlige transportmidler i
avtaleperioden. Med miljøvennlige transportmidler menes gange, sykkel og kollektive
transportmidler.
Dette skal måles ved registreringer av lette kjøretøy (under 3,5 tonn) i bomsnittene,
både nåværende og framtidige.
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Detleggestil grunn at målsettingenefor trafikkutviklingenskalnås gjennomrestriktive
tiltakfor personbiltrafikk,arealpolitiskevirkemidlerogkollektivtransportfremmende
tiltak (evt.ogsåtiltakfor sykkeloggange),slikdet går frem avbyområdetssøknadom
belønningsmidler.Dersomdet ligger an til at måleneikkevilblinådd,må byområdet
justere virkemiddelbruken.
Avtalegrunniag og revidering av dette

Byområdetssøknadombelønningsmidlerdatert 2.11.2012medtilleggav3.12.2012
ligger tilgrunnfor denneavtalen.Innenfordet formål,de målog årligetilskuddsom
fremgåravdenneavtalen,kan den tilhørendetiltaksplanenrevideresårliguten at dette
vilendre rammenefor årligetilskudd,såfremtreviderthandlingsplaner tilpasset
avtalensforutsetningerommåloppnåelse,jf.punkt3. Reviderthandlingsplanskal
senestforeliggesamtidigmed anmodningomutbetalingavårligtilskudd.
Utbetaling av tilskudd

Denneavtalenomfatterutbetalingavtilskuddfra Belønningsordningentil SørTrøndelagfylkeskommune/ Trondheimkommunepå til sammen620mill,kr fordelt
medfølgendeårligebeløp:
2013:110mill.kr
2014:170mill.kr
2015:170mill.kr
2016:170mill.kr
Tilskuddfor 2013utbetalesuten unødigoppholdnår partenehar undertegnetavtalen.
Utbetalingavtilskuddfor de påfølgendeår i avtalenskjerinnen31.mars hvert år på
grunnlagavanmodningomutbetalingsominnsendesmed nødvendigrapportering
innen31.januarsammeår. UtbetalingforutsetterStortingetsbevilgninggjennomde
årligestatsbudsjettene.
Tilskuddetfra Belønningsordningenskalbenyttestilfinansieringavtiltaksomkan
medvirketil at mannår målsettingeneangitti denneavtalen.
TilskuddetutbetalesSør-Trøndelagfylkeskommune.
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Rapportering og evaluering

Vedanmodningomutbetalingavmidlerutoverdet første året, skalmottakerav
belønningsmidlerutarbeideen rapportforforegåendekalenderårsombl.a.viser
framdriftmed siktepå måloppnåelseved avtaleperiodenssluttog tilhørende
virkemiddelbruk
rapporteringoverbelønningsmidlermottattså langti avtaleperioden,samt
planlagtbruk aveventuelleubrukte midler
gjennomførteog påbegyntetiltak
eventuelleforsinkelseri henholdtiltiltaksplan
Se også avtalenspunkt 4 omrevideringavtiltaksplan.
Vedutløpetavavtaleperiodenskalmottakeravbelønningsmidlerutarbeideen
evalueringsomviser
i hvilkengrad målenei avtalener oppnåddog avtaltetiltaker gjennomført
eventuelleavvikmedkommentarer
rapporteringoverbelønningsmidlermottatti avtaleperioden,samtplanlagtbruk
aveventueltubruktemidler
utviklingeni biltrafikkogkollektivtrafikki perioden
suksessfaktorerforvellykkedetiltak
kritiskefaktorerfor eventuellmanglendemåloppnåelseellermanglende
gjennomføringavplanlagtetiltak
Mislighold av avtalen

Dersomavtalenpå vesentligepunktermed siktepå måloppnåelseikkeer fulgtoppfra
tilskuddsmottakerssideuten at det er relevantegrunnertil det,kan departementet
redusere tilskuddet,evt.holdetilbakemidlerfor senere tildeling.
Vedutarbeidelsenavde årligebudsjettenevilstatentilstrebeat det stillestilrådighet
tilstrekkeligeressurser tilgjennomføringavtiltaksomStatensvegvesenog
Jernbaneverkethar ansvaretfor gjennomføringenav.Tilskuddsmottakerkan ikke
lastesfor forsinkelserellermanglendeoppfølgingavtiltakstatenhar ansvaretfor,som
for eksempelforsinkelseri planerog investeringstiltakunder Statensvegvesenog
Jernbaneverket.Slikeforsinkelsergir derforikkegrunnlagfor å redusere tilskuddeti
forholdtil denne avtalen.
Utbetalttilskuddkan ikkekrevestilbakebetaltmed mindretilskuddetikkeer benytteti
samsvarmed formåletfor Belønningsordningen.
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8. Om evt. fremtidig bymiljøavtale
Denne avtalen utelukker ikke muligheten til å kunne inngå helhetlig bymiljøavtalefør
denne avtalen utløper, slik at den aktuelle by både har bymiljøavtaleog
belønningsavtale parallelt. Dersom partene er enige om det, kan denne
belønningsavtalen eventuelt revideres og inngå i en ny helhetlig bymiljøavtaleeller
termineres og erstattes av en helhetlig bymiljøavtale.

sted, dato

Marit Arnstad
samferdselsminister

sted, dato

Tore Sandvik
fylkesordfører,
Sør-Trøndelagfylkeskommune
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