Dato: 20.09.2018
FYLKESORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA TORFINN
INGEBORGRUD, MDG TIL FYLKESUTVALGETS MØTE 25.09.18 –
GRATIS BARN MED VOKSEN 30 DAGERSBILLETT

Interpellasjonen fra Torfinn Ingeborgrud, MDG lyder som følger:
Bedre busstilbud for barnefamilier.
I forbindelse med innføringen av nye bomringer på Nord-Jæren har det blitt
fokus på at det er dyrt og tungvint å bruke buss for å levere barn i barnehager.
Det er også dyrt å kjøre buss sammen med barn til fritidsaktiviteter.
Vi mener at en endring av 30 dagers billetten, slik at det er mulig for en
voksen med slik billett å ta med seg et barn, uansett tidspunkt, vil kunne bøte
på dette.
De som kjøper 30 dagers billetter er blant våre beste og mest trofaste kunder.
Denne billetten koster relativt mye, 720 kroner.
Hvis man kan ta med et barn vil denne type billett kunne bli mer populær og
verdifull for barnefamilier.
Salget av denne type billett vil sannsynligvis øke, og øke inntjeningen og
kollektivandelen.
Men dette vil gå på bekostning av salget av barnebilletter.
Forslag til vedtak:
Fylkesutvalget ønsker at rådmannen tar kontakt med Kolumbus for å få en
beregning på hvordan en slik endring av reglene for 30 dagers billett vil slå ut
budsjettmessig.
Fylkesordførerens svar:
I dagens takstsystem gjelder følgende:
På helligdager, i helgene og mellom klokken 17.00 og midnatt på hverdager kan inntil
to voksne og tre barn reise sammen på buss og hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk
med en og samme 30-dagersbillett (gjelder for 30-dagersbilletter som er solgt til
voksenpris).
Forslaget innebærer således at tilbudet skal utvides for perioden fra midnatt til kl.
17.00 på hverdager ved at det skal være mulig å ta med et barn for 30
dagersbilletten i dette tidsintervallet.
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Det er for Kolumbus svært vanskelig å gjøre anslag for hvor mye dette vil bety i tapte
passasjerinntekter uten at det er undersøkt hvor mange som reiser sammen med
barn i denne perioden. Et anslag for tapte passasjerinntekter er 1,4 mill. kr. på
årsbasis.
Endringen vil kunne føre til økt antall reiser. I dette regnestykket er det ikke gjort et
anslag for dette.
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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