
    
  

REFERAT 

Administrativ Samferdselsgruppe – møte fredag 16. februar 2018 

 

 Adm. samferdselsgruppe  

 Til stede: Forfall: 
Kommentar 

Akershus Benedicte Bruun-Lie   

Buskerud  Gro Ryghseter Solberg  

Hedmark Erlend Myking   

Oppland  Magne Flø  

Oslo   Anne Sigrid Hamran  

Telemark Anne-Gro Ahnstrøm   

Vestfold Siv Tørudbakken   

Østfold Hans Arne Bjerkemyr   

Andre: Jon Petter Arntzen 

Møteleder: Jon Petter Arntzen Referent: Jon Petter Arntzen 

Vår referanse:  

 

Møtet ble avholdt som telefonmøte fra kl. 09:30 til 10.20 

03/2018 Referater  

Saken ble ikke behandlet. 

04/2018 Årsmelding 2017 – resultater og erfaringer fra samarbeidet i 2017 

Saken ble ikke behandlet. 

05/2018 Ny evaluering av Østlandssamarbeidets arbeid med InterCity/NTP 

Saken drøftet. 

Vedtak: 

Enighet om å se dette i sammenheng med revisjonsarbeidet av Østlandspakka. 



 

06/2018 Programskisse for møte i fagpolitisk utvalg 26. og 27. april på Hamar v/ Magne 

Saken ble ikke behandlet 

07/2018 Scandria2Act – status og fremdrift 

Saken ble ikke behandlet 

08/2018 ATP-samarbeid med Osloregionen (v) 

Utkast til KU-sak ble drøftet. Enighet om at forslaget fra sekretariatet legges til grunn for det videre 

arbeid – og at det er behov for politisk behandling av samarbeidsavtalen mellom Osloregionen og 

Østlandssamarbeidet på ATP-området. 

Vedtak: 

Adm. gruppe slutter seg til sekretariatets saksfremlegg til KU-møtet. 

09/2018 Tømmerhavn, status (v) 

Utkast til KU-sak ble drøftet.  

Vedtak: 

Adm. gruppe slutter seg til sekretariatets saksfremlegg til KU-møtet. 

 

10/2018 Revisjon av Østlandspakka  

Saken ble drøftet.  

Vedtak: 

Administrativ gruppe slutter seg til forslaget om å sende over en sak til KU-møtet 2. mars med  (a) 

forslag til prosessplanen for det videre arbeid med Østlandspakka og (b) med forslag om å gi 

fagpolitisk utvalg fullmakt til å styre arbeidet med revisjon av Østlandspakka. 

11/2018 Evt. 

Benedicte viste til Ekspertutvalget og forslaget om at Viken skal få en vertskommunerolle for kjøp av 

togtjenester. Det planlegges et fellesmøte for å drøfte dette mellom alle fylkeskommunene på 

Østlandet. 

Neste møte i adm. samferdselsgruppe blir onsdag 21. mars kl. 09:30-14:00. På dette møtet setter vi 

av god tid til å drøftet opplegget for revisjon av Østlandspakka. 


