
     

 

  

REFERAT 

Utvidet administrativ Samferdselsgruppe – møte fredag 27. juni 2018 

 

 Adm. samferdselsgruppe  

 Til stede: Forfall: 
Kommentar 

Akershus Benedicte Bruun-Lie   

Buskerud Gunnar Haugerud   

Hedmark Erlend Myking   

Oppland Katrine Lunde Magne Flø  

Oslo  Anne Sigrid Hamran   

Telemark  Anne-Gro Ahnstrøm  

Vestfold  Marit Synnes Lindseth 

Siv Tørudbakken 

Birgitte Tørnby 

 

Østfold Hans Arne Bjerkemyr Tone Stenbek  

Andre: Jon Petter Arntzen 

Møteleder: Jon Petter Arntzen Referent: Jon Petter Arntzen 

Vår referanse:  

 
 
37/2018: GODKJENNING AV INNKALLING 
Møteinnkallingen ble godkjent. 

38/2018 GJENNOMGANG AV PROSESSPLAN OG INNHOLD  

Jon Petter orienterte om dialogen med Gambit som har vært i etterkant av dialogmøtet 15. juni. Det 
har vært viktig å få tydeliggjort ansvar/grensesnitt mellom Gambit og Østlandssamarbeidet slik at 
man får mest mulig ut av timene som Gambit leverer inn i prosjektet/prosessen og slik at man får 
klarhet i hvem som skal ha ansvaret for de ulike arbeidspakkene som inngår i «prosjektet».  



 
I forhold til opprinnelig tilbud er det ønskelig at Gambit sine ressurser kan omdisponeres/allokeres til 
bistand knyttet til strategi og budskapsutforming + utvikling av digitale plattformer /grafiske uttrykk. 
Dette innebærer at fylkeskommunene selv får ansvaret for kunnskapsgrunnlaget og utforming av 
innhold/tekst i Østlandspakka. Nytt forslag til ressursbruk (Gambit) vedlegges referatet. 
 
Med utgangspunkt i signalene fra møtet den 15. juni, foreslås det at man utformer to dokumenter: 

1. Det faglige grunnlaget (Østlandspakke som dokument) – ca. 30 sider 

2. Kortversjon – ca. 12 sider  

Kortversjonen skal inneholde hovedbudskapet fra de ulike kapitelene som skal brukes i det videre 
kommunikasjonsarbeidet – også på digitale plattformer. 
 
I forhold til det videre arbeid er det viktig med politisk forankring. Møte i fagpolitisk utvalg 21. 
september vil i denne sammenheng bli svært viktig. 
 

39/2018: VIDERE FREMDRIFT – DRØFING OG INNSPILL 

 
Fremdriftsplanen nedenfor ble drøftet og det er enighet om å legge denne til grunn for det videre 
arbeid og med fagpolitisk utvalg som en viktig milepæl. 
 

Faser/milepæler Hvem Tids- 
linje 

Godkjenning av utredningsopplegg og innhold/struktur ny ØP 
-  

Telefonmøte 27.06 

Fordeling av ansvar for innhenting og produksjon av 
førsteutkast Østlandspakka 

Telefonmøte 27.06 

Utforming av mal/dokumentstruktur ny Østlandspakke 
basert på oppsett i vedlegg 1 

Sekretariatet 29.06 

Legge inn hovedbudskap på de ulike kapitlene i ny 
Østlandspakke 

Gambit 15.07 

Produksjon av førsteutkast på de ulike kapitler  Fylkeskommunene  

Telefonmøte - statusrapportering Utvidet adm. 
samferdselsgruppe 

21.08 

Produksjon av førsteutkast på de ulike kapitler Fylkeskommunene 05.09 

Møte - statusrapportering Utvidet adm. 
samferdselsgruppe 

06.09 ? 

Førsteutkast Østlandspakke sys sammen Sekretariatet 12.09 

Innkalling til møte i… Fagpolitisk utvalg 14.09 

Grunnlagsmateriale klart til møte i ….. Fagpolitisk utvalg 21.09  
 
Det ble gitt tydelige innspill på at det ikke er mulig og hensiktsmessig å legge inn ferdig skrevet tekst i 
dokumentet som skal sendes ut til fagpolitisk utvalg 21.09.  
 
Det er enighet om at strukturen på dokumentet bør være klar til møtet i september og at man på de 
ulike kapitlene skal ha klar en disposisjon med stikkord. Dette er viktig slik at utvalget kan se 
konturene av hvordan endelig Østlandspakke vil se ut. Videre er det viktig at man til møtet i 



september får klart frem og synliggjort sammenhengen og koblingen mellom ny Østlandspakke, 
kortversjon og kommunikasjonsstrategien.  
 
Noen kommentarer til fremdriften: 

 Innen 15. juli sender Jon Petter ut et førsteutkast til struktur/oppbygning av ny 
Østlandspakke, med stikkord til innhold og der det foreløpige hovedbudskapet som skal 
brukes i det videre kommunikasjonsarbeidet tas inn.  

 Møtedato torsdag 6. sept. er tentativ og sjekkes ut med alle i utvidet adm. 
samferdselsgruppe før denne låses endelig.  

 
Det var på møtet enighet om følgende ansvarsfordeling i forhold til det operative arbeidet med 
kunnskapsinnhenting og produksjon av Østlandspakka: 
 

Kap Innhold Ansvar 
produksjon 

1 I sentrum av en mobilitetsrevolusjon. Østlandspakka løser 
framtidas utfordringer (Innledningskapittel) 

Sekretariatet 

2 Urbanisering og økt arbeidsmobilitet AFK og Oslo 

3 Innovasjon -  ny teknologi, digitalisering og 
delingsøkonomi 

BFK og ØFK 

4 Klima og miljø OFK og HFK 

5 Avslutningskapittel 
Kostnadseffektivitet og helhetlig utbygging gir økt 
samfunnsnytte 

VFK og TFK 

 
Første statusrapportering i forhold til arbeidet med de ulike delkapitlene gjøres på telefonmøte 21. 
august.  
 
For å sikre effektivitet og fremdrift i arbeidet/produksjonen er det viktig å etablere en løsninger der 
dokumenter fortløpende gjøres tilgjengelig for alle involverte. Bruk av sharepoint kan her være 
aktuelt og naturlig. Jon Petter setter opp en fornuftig struktur/plattform for dette.  
 
 
 

40/2018: EVT 

Jon Petter informerte om han vil ha en videre dialog med Gambit i forhold til dybden og innholdet i 

leveransene knyttet til den digitale plattformen. Her kan det være aktuelt å se på modeller der man 

også kan utforme mer avanserte løsninger som kan benyttes av fylkeskommunene i forhold til egen 

region. Å få frem beskrivelser av alternative løsninger med tilhørende kostnader vil gis prioritet. 

  



 

Vedlegg: TIDSBRUK GAMBIT 

Timebudsjett Gambit (fra opprinnelig tilbud) 

 

 

 

Justert timebudsjett Gambit 

I det justerte opplegget økes antall timer fra 199 til 247, slik dette fremgår av oversikten nedenfor: 

 

 

 



Disse timene er fordelt slik: 

Konsulentens navn: Konsulentens  

timepris: 

Antall timer Totalt honorar 

Anne Therese Gullberg/ 

Andre R. Kolve 

1750 87 

 

 kr 152 250 

Mads Dokka Blybakken 
1000 38  kr 38 000  

Bjørnar Løvtangen 
900 122  kr 109 800 

Totalt  
247 

 

Kr 300 050 

 


