Interessentskabsmøde nr. 02
28. april 2016

Referat af interessentskabsmødet den 28. april 2016
Følgende repræsentanter for interessenterne og Hovedstadens Letbane deltog:
Fra interessenterne deltog repræsentanter for:
Den danske Stat, Transport- og Bygningsministeriet
Region Hovedstaden
De 11 involverede kommuner
Fra Hovedstadens Letbane deltog:
Anne Grete Holmsgaard, formand for bestyrelsen
Karin Søjberg Holst, næstformand for bestyrelsen
Henrik Thorup, næstformand for bestyrelsen
Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør
Anne-Grethe Foss, viceadministrerende direktør
Rebekka Nymark, kundedirektør
Patrik Magnusson, Projektdirektør
Anne Mette Kristensen, direktionssekretær
Ann Louise Brix, direktionssekretær
Ad. 1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard bød interessenter og revisorer
velkommen til interessentskabsmøde i Ring 3 Letbane I/S. Anne Grete
Holmsgaard orienterede om, at LOOP CITY havde indkaldt til et møde, som ville
finde sted efter interessentskabsmødet, men uafhængigt af dette.
Dagsordenen for interessentskabsmødet var således uændret, bortset fra det
foreslåede ekstra punkt om status for vedtagelse af anlægsloven forud for
punktet eventuelt. Med denne tilføjelse blev dagsordenen for
interessentskabsmødet godkendt uden yderligere bemærkninger.
Ad. 2.

Status for Selskabets arbejde i 2015

Bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard redegjorde for Selskabets arbejde i
2015, herunder for offentliggørelse af VVM-redegørelsen i maj 2015 og tillæg til
VVM-redegørelsen vedrørende ændret linjeføring i Ishøj og Lyngby-Taarbæk
Kommune, der blev offentliggjort i oktober 2015. Derudover orienterede Anne
Grete Holmsgaard for udbudsprocessen, herunder for bestyrelsens perspektiver
for 2016, hvor udbudsmaterialet er færdiggjort, og prækvalifikation af
tilbudsgivere er foretaget, men endnu ikke udmeldt.
Orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.
Ad. 3.
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Bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard bød velkommen til selskabets
revisorer fra henholdsvis Deloitte, ved Lynge Skovgaard, og Rigsrevisionen, ved
Marie Lindeløv og Stine Hansen. Regnskabet er underskrevet af revisorerne med
blank påtegning, og revisorerne havde i øvrigt ingen bemærkninger til
årsregnskabet, og kvitterede for det gode samarbejde med selskabet.
Interessentskabsmødet godkendte årsrapporten og årsregnskabet uden
bemærkninger.
Ad. 4.

Status for anlægsloven

Bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard orienterede om status for
Folketingets behandling af forslaget til anlægslov. I forhold til den oprindelige
tidsplan, hvor det var hensigten, at loven skulle træde i kraft den 1. april 2017,
indebærer dette en udfordring, som selskabet skal og vil håndtere i forhold til at
overholde det budgetloft, Staten har pålagt selskabet frem til vedtagelsen af
anlægsloven.
Transport- og Bygningsministeriet, repræsenteret ved Michael Birch, oplyste, at
ministeren har indkaldt forligskredsen til møde primo maj, for at drøfte de
spørgsmål, der er rejst i forbindelse med lovbehandlingen og møderne i
Folketingets Transport- og Bygningsudvalg.
Repræsentanter for de 11 ejerkommuner udtrykte frustration over, at et
snævert politisk flertal i Transport- og Bygningsudvalget har udskudt 3.
behandlingen af lovforslaget og bekymring over, at ministeren ikke har fået
sikret, at loven kommer til 3. behandling. For kommunerne er letbanens
gennemførelse afgørende. Det gælder både for at kunne transportere nok
passagerer på tværs af omegnen og som grundlag for den fremtidige
byudvikling, herunder for de private investeringer i området, som er under
beslutning eller på anden måde i støbeskeen. Som svar på frustrationen over, at
lovforslaget endnu ikke var sendt til 3. behandling, fremhævede Michael Birch,
som repræsentant for Transport- og Bygningsministeriet, at der ved behandling
af et ethvert lovforslag kan fremkomme spørgsmål og bemærkninger, som
kræves besvaret, inden forslaget går videre.
Region Hovedstaden, repræsenteret ved formand for regionsrådet, Sophie
Hæstorp Andersen, udtrykte forundring over den usikkerhed om
letbaneprojektets økonomi, som er rejst under Folketingets behandling af
lovforslaget. En usikkerhed, som ikke er baseret på fakta om projektet. På den
baggrund opfordrede hun transport- og bygningsministeren til at arbejde for
anlægslovens vedtagelse, inden Folketinget har mødefri periode.
Næstformand Henrik Thorup understregede i den forbindelse, at den endelige
ejergodkendelse af anlæg af Letbanen i Ring 3 først sker, når ejerkredsen
præsenteres for det anlægsbudget, der bliver resultatet af udbuddet af
anlægsarbejderne. Vedtagelsen af anlægsloven er således ikke Folketingets
sidste mulighed for at påvirke anlægget af letbanen.
Bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard anmodede Transport- og
Bygningsministeriet om, at interessenternes bemærkninger blev taget med i den
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videre proces for arbejdet med anlægslovforslaget, og afsluttede dermed
punktet på dagsordenen.
Ad. 5.

Evt.

Intet at referere.
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København, juni 2016

Anne Grete Holmsgaard
Fmd. for Ring 3 Letbane I/S

Transportministeriet

Region Hovedstaden

Borgmesterforum
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