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FYLKESORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA
ANJA ENDRESEN (V) TIL FYLKESUTVALGETS MØTE 25.09.18 –
UTVIDET ALDERSGRENSE BARNEBILLETT
Interpellasjonen fra Anja Endresen (V) lyder som følger:
Flere gode ruter, mer ressurser til kollektivtrafikk og gode priser, da tar enda
flere i bruk kollektivtilbudet. Vi kan likevel gjøre enda mer for å sikre gode
priser, og særlig i målgruppen barn og unge.
Kolumbus sin årsrapport for 2017 viser en vekst i antall reisende, samtidig
som kundetilfredsheten går opp. Rogaland har allerede et attraktivt tilbud på
månedskort til ungdom, samt at prosjektet Hjem Jobb Hjem har blitt innført
som et fast tilbud, og ikke bare er et prøveprosjekt lenger. Dette er alle
sammen gode tiltak, og vi i Venstre ser samtidig gledelig på at Kolumbus selv
har påtatt seg en grønnere profil.
Utviklingen går allerede i riktig retning, og Venstre ønsker at enda flere skal
reise kollektivt. For at vi skal kunne levere på nullvekstmålet som Stortinget
har vedtatt, må vi få flere til å reise kollektivt. Slik aldersgrensene hos
Kolumbus er i dag, får man frem til 4 år gå gratis på bussen, og man regnes
videre som barn fra 4 – 16 år i takstregulativet. Venstre ønsker å heve disse
grensene slik at man frem til fylte 6 år kan reise gratis, og at barnebillettene
videre går fra 6 år til 18 år.
Ungdommer som ikke reiser nok i måneden til at det lønner seg å kjøpe
månedskort, vil dermed dra stor nytte av rimeligere priser, slik at unge i større
grad bruker kollektivtilbudet til og fra aktiviteter, fremfor å være avhengige av
foreldre med bil. Barnehager og andre institusjoner for barn under 6 år vil også
kunne dra stor nytte av en slik aldersendring. En endring som denne vil sørge
for at enda flere får gode kollektivvaner.
Endringene som allerede er innført, har vist at det nytter å satse på
kollektivtrafikk. Venstre ønsker derfor å forhøre seg med fylkesordføreren om
muligheten for å endre på aldersgrensene til barn.
Forslag til vedtak:
Fylkesutvalget anmoder Kolumbus om å øke nedre og øvre aldersgrense for
barn til henholdsvis 6 år og 18 år, under forutsetning av at Kolumbus budsjett
for 2019 gir rom for endringen. Viser til interpellasjon angående endring av
aldersgrensene for barnebilletten.
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Fylkesordførerens svar:
I dag må det kjøpes barnebillett for barn fra om med 4 år og til og med 15 år. I
forslaget ligger det at denne grensen endres til fra og med 6 år til og med 17 år.
Fremsatt forslag vil medføre at passasjerinntektene vil påvirkes og at
passasjerbetalingen blir mindre. Barn som er 4 og 5 år vil reise gratis, mens barn
som er 16 og 17 år vil betale barnebillett i stedet for voksenbillett.
Ved å endre aldersgrensene som nevnt over, har Kolumbus beregnet at tapte
passasjerinntekter utgjør 10,6 mill. kr. årlig. Kolumbus har ikke gode undersøkelser
for hånden som viser hvor mange av dagens reisende det er i disse intervallene. En
har derfor lagt til grunn for beregningen en sannsynlig fordeling av reisende for de
ulike aldersgruppene, blant annet at det er flere reisende i det eldste intervallet enn i
det yngste intervallet.
Endringen vil kunne føre til økt antall reiser i det eldste intervallet. I dette
regnestykket er det ikke gjort et anslag for dette.
Kolumbus kjenner også til at det jobbes nasjonalt med å innføre tilsvarende
aldersgrenser for barnebilletten.
Fylkesordføreren anbefaler at forslaget vurderes nærmer og behandles i forbindelse
med sak om årsbudsjett 2019 og økonomiplanen for perioden 2019 – 2022.
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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