
 

          
 

 

    
  

REFERAT 

Administrativ Samferdselsgruppe – møte 20. april 2017 

 

 

 Adm. samferdselsgruppe  

 Til stede: Forfall: 
 

Akershus Benedicte Bruun-Lie   

Buskerud  Gro Ryghseter Solberg  

Hedmark Erlend Myking (Eli N. Ruud-Olsen)  

Oppland Magne Flø   

Oslo  Anne Sigrid Hamran   

Telemark  Anne-Gro Ahnstrøm  

Vestfold Siv Tørudbakken   

Østfold  Jostein Haug  

Andre: Tom Granquist (Østlandssamarbeidet) 

Møteleder: Siv Tørudbakken Referent: Jon Petter Arntzen 

Vår referanse:  

 

 

Møtet ble avholdt på møterom 212 hos Akershus fylkeskommune fredag 20. 

april kl. 10:00 – 12:30  

 

 



Sak 10/2017 Referater 

Vedtak: 

Referat fra møte i adm. samferdselsgruppe 10. februar 2017 ble godkjent. 

Referat fra møte i fagpolitisk utvalg 10. februar 2017 og møte fra utvidet koordineringsgruppe 17. 

februar 2017 ble tatt til orientering. 

 

Sak 11/2017 Orienteringssaker 

Det ble gitt korte orienteringer om følgende saker: 

 Møte mellom Bane-Nor og representanter fra «IC-beina» 18. april. Det ble her pekt på at 

slike møter om strategi i fremtiden kanskje bør være med Jernbanedirektoratet.  

 Konferanse 23. mai om grensekryssende korridorer som Østlandssamarbeidet er med å 

arrangere. Her vil det delta nasjonale politikere både fra Norge og Sverige. Programmet var 

sendt ut sammen med møteinnkallingen. 

 Status Scandria2Act: Interregprosjekt som Østlandssamarbeidet er partner i. Etter at første 

utredning forelå ved årsskiftet 2016/17 skal nå fase 2 gjennomføres. 3 anbud er mottatt – og 

valg av konsulent vil gjøres i løpet av kort tid. Det informeres nærmere om dette på møet i 

fagpolitisk utvalg. 

 Samferdselskonferanse 2018: Politisk styringsgruppe (Moe, Torp-Adolfsen og Hønsvall) er 

kommet i gang med arbeidet og første møte avholdt. Førsteutkast til konseptskisse drøftes 

på neste møte i fagpolitisk utvalg 

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

 

Sak 12/2017 NTP 2018-2029 

NTP 2018-2029 ble lagt frem like før påske. Det er enighet om at Østlandssamarbeidet deltar på 

høringen i transport og kommunikasjonskomiteen – og at det utarbeides en høringsuttalelse som 

primært skal fokusere på InterCity og fremdriften i planlegging og utbygging. I tillegg omtales 

grensekryssende korridorer. Jon Petter utarbeider førsteutkast basert på innspill fra 

fylkeskommunene. Det er naturlig at medlemmer fra politisk styringsgruppe deltar på høringen- og 

Jon Petter avklarer deltagelsen nærmere med styringsgruppen. 

Når det gjelder kommunikasjonsaktiviteter knyttet til videre arbeid med InterCity og 

jernbaneutbygginga på Østlandet ble følgende to aktiviteter pekt på som aktuelle: 

 Frokostmøte der man blant annet inviterer representanter fra transport- og 

kommunikasjonskomiteen. Frokostmøtet bør fokusere både på InterCity-prosjektet og Oslo-

Navet. Komiteen avgir innstilling i saken 12. juni og skal behandles i Stortinget 19. juni. Et evt 



frokostmøte bør derfor avholdes senest 20. mai for at man skal kunne ha mulighet til å 

innvirke på komiteens behandling av saken.  

 Arrangement under Arendalsuka (som starter mandag 14. august) der man – sammen med 

andre partnere – lager et opplegg for å få oppmerksomhet for behovet for å prioritere 

jernbaneutbygginga på Østlandet.  

Innspillene videreformidles til koordineringsgruppen, som sammen med sekretariatet vurderer 

om de to nevnte aktivitetene kan gjennomføres. Dimensjonering og ambisjonsnivå må vurderes 

nærmere. 

Vedtak: 

Administrativ samferdselsgruppe slutter seg til opplegget og det videre arbeid som ble drøftet i 

møtet. 

 

Sak 13/2017 Grensesnitt mellom ØS og Osloregionens arbeid innenfor samferdsel/ATP 

Saken ble drøftet. Sekretariatsleder presiserte at det man i første omgang skal gjøre, er å få 

utarbeidet en forprosjektskisse med forslag til arbeidsdeling/samarbeid mellom ØS og OR på ATP-

området. Forslaget legges frem for behandling på møtet i kontaktutvalget i juni. Med utgangspunkt i 

representasjonen fra OR i arbeidsgruppen er det naturlig at ØS oppnevner sine representanter i 

arbeidsgruppen fra hhv fra Vestfold/Telemark og Hedmark/Oppland. 

Etter å ha drøftet saken ble følgende vedtak gjort: 

Vedtak: 

1. Adm. samferdselsgruppe oppnevner følgende ØS-representanter til felles arbeidsgruppe for 

ATP-samarbeid mellom Samarbeidsalliansen Osloregionen og Østlandssamarbeidet 

a. Aslaug Norendal (Telemark)  

b. Siv Tørudbakken (Vestfold) 

c. Erlend Myking (Hedmark) med Magne Flø (Oppland) som vara. 

 

2. Forslag til ATP-skisse/forprosjekt drøftes i adm. samferdselsgruppe før oversendelse til 

rådmannsutvalg og kontaktutvalg. 

 

  

  

 

 

 



Sak 14/2017 Dagsorden for neste møte i fagpolitisk utvalg 

Neste møte i fagpolitisk utvalg avholdes i Larvik 4. og 5. mai. Program for de to dagene er utarbeidet 

av Vestfold fylkeskomme – i samarbeid med Larvik kommune. Programmet var vedlagt innkallingen.  

 

Det vil delta nærmere 20 personer på besøket – og sekretariatet holder oversikt over deltagerlisten. 

Sekretariatet har også løpende kontakt og dialogen med hotellet hva gjelder middag torsdag kveld, 

overnatting og lunsj på fredag. 

 

Saksliste til møtet utarbeides av sekretariatet i samarbeid med leder av adm. samferdselsgruppe og 

leder av fagpolitisk utvalg. Innkallingen sendes ut torsdag 27. april. 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

 

Sak 15/2017 Møteplaner 

Følgende møter er tidligere planlagt. 

Dag/dato Tidspunkt Kommentar 

Onsdag 6. september 10:00-13:00  

Onsdag 6. desember 15:00-17:00 + middag i etterkant 

 

Det er enighet om at møteplanen bør justeres slik at man kan ta hensyn til fremleggelse av 

statsbudsjettet og handlingsprogrammet for første NTP-periode. For blant annet å drøfte dette, 

berammes det et kort møte i adm. samferdselsgruppe i forbindelse med møtene i fagpolitisk utvalg i 

mai. 

 
Sak 16/2017  Evt 

Ingen saker ble drøftet 


