
lsis. Likevel flertall
Ikke alle er like store optimister som Diserud, men ingen l<jempet for bom
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En e-post fra statsse-

kretærBård Hoksrud
giør at fylkestinget for-
utsetterenutbYgging
avEr6fraFØnhustil
BagnutenbomPenger.
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LILLEHAMMER: FrPs Olaf Nils
Diserud hadde med seg en e-Post

fra statsse}retær Bård Hoksrud
da fylkestinget torsdag skulle ta
stilling til bomPengefinansiering
av streknihgen Bagn-Bjørgo. (Se

egensak)
Frp, HøYre og Venstre mente

dette var godt nok grunnlag for at

6'lkesting"e-t ikke slcrlle si tilslut-

ning til bompengeProsjektet og

forutsette at staten betaler utbyg-
einsen De hadde et forsl4gtil tre

[.ri.t"t to* de mente fulkestin-
getburdevedta

Storcproblemer
Representantene fraAP' SP, SVog
rri h"dde store Problemer med
å tro på statsselretærens løfter
utenvidere. Det er stor frYkt for
at prosjektet skal stoPPe når det
l*L eitot at tilslutning til bom-
pengefinansieririg. Men de tok
likevel med seg e-Posten i gruP-

cJeg er redd fiDratdette
bllr et tllløP uten hoPP"

TORE STENSENG GP)

pemøte og etter en lang diskusjon
vatete de tro framfor wil.

Fylkestinget gjorde et enstem-

migvedtakbm å legge Hoksruds
e-post til grunn og forutsette
at statens bevilger nødvendige
midler både tilrplanlegging og ut-
bygging. Forslagene fra Posisjon
oe;p-osision ble sarnordnet og

ri"yt6t Jøiand Ødegård Lunde
roste flertalletfor å være <<svært

så samarbeidsvilligo'.
- Et historisk vedtak, utbrøt

Olaf Nils Diserud da fulkestings-
behandlingenvarover.

Umuligåsi nei
- At nei til born er det samme som

nei til ve6 er gammelt tankegods
fra den rådgrønne regieringen, sa

Diserud. Eivind Brenna (V) slo
åst at når fulkestingBt får eo slik
gladmelding fra Samferdsels-

deparementet, er det ikke mu'
liE å si nei. Men tvilen og firylcten
gi"gut fulkestingsmedlemmene
også ettervedtaket Kanskje E16-
utbyggingen stoPPer somfølge av

at verken Nord-Aurdal kommu-
nestyre eller fylkestinget gar inn
for å finansiere 4oO millioner av

totalkostnaden på f,g milliarder
medbompenger.

Eeltymret
- Vi har tatt inn over oss at det
er et nytt statlig regime og at det
har kommet signaler om redu-
sert bruk an bomPenger' Det er
gledelig. Det er en belcYmring
som ogsåvihar gitt uttrYkk fo4 sa

Kietil Lundemoen etter at de rød-

. grønn-gule hadde hatt sitt lange
gruPPemøte.

Aps Gunnar Tore Stenseng
hadde betydelig sans for FrPs

tenking om bompenge4 men ikke
samme sanseil forat Partiet vil
gamble høgt med utbYggingsPro-
sjeker,- Jeg støttervedtaket, men
jåg er skeptisk Jeg er redd for at

dette blir et tilløP uten hoPP Men
vi får ta sjansen og jeg er mer be-
roliget når forsilringene; også

omfatte prosjektering sier han
Uavhengig av El5-utblrygingen

er detblittenbetydelig skepsis til
bompenger blant alle Partier i frl-
kestingeL Det kom klart fram un-
der behandlingen av transPorte-
tatenes forslag til handlingspro-
gram for perioden fram til 2ol7'
bet er de konl<rete Planehe som
er laget på grunntag av nasjonal
transportplan

- Bruken av bomPmger begYn'
ner å bli ganske krertnde- Det er
ikke bare Frp som erbelcYmret sa

frlkesvaraordfører Ivar O&res''


