
     

 

  

REFERAT 

Utvidet administrativ Samferdselsgruppe – møte torsdag 6. september 2018 

 

 Adm. samferdselsgruppe  

 Til stede: Forfall: 
Kommentar 

Akershus Benedicte Bruun-Lie, Jan Ivar 

Bø og Knut Wedde 

  

Buskerud Gunnar Haugerud   

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 (sekretariatet), Eva Næss Karlsen fra Osloregionen 

Anne Therese Gullberg (Gambit) deltok under sak 43/18 

Eili Vigestad Berge og Håvard Bergsagel - BaneNor  

Møteleder: Siv Tørudbakken Referent: Jon Petter Arntzen 

Vår referanse:  

 
Før behandling av sakskartet ble det gitt en kort orientering fra BaneNor ved Eili Vigested Berge.  
Bakgrunn for orienteringen var et innspill fra Hedmark fylkeskommune vedr. konkrete utfordringer i 
samarbeidet mellom Bane Nor og fylkeskommunene på Østlandet. 
 
Presentasjonen vedlegges referatet fra møtet. 

 
41/2018: GODKJENNING AV INNKALLING 
Møteinnkallingen ble godkjent. 



42/2018 SAMHANDLING OM KNUTEPUNKTSUTVIKLING - OPPSUMMERING 

Adm. gruppe drøftet innspillene fra BaneNor. Videre oppfølging vurderes nærmere.  

 
43/2018: GODKJENNING AV REFERAT 
 
Referat fra møtene i adm. samferdselsgruppe 15. juni og 27. juni ble godkjent. 
 
 

44/2018 FØRSTEUTKAST NY KOMMUNIKASJONSPLAN/-STRATEGI IC 
 
Gambit ved Anne Therese Gullberg presenterte forslag til ny kommunikasjonsplan for IC for perioden 
frem til sommeren 2021 da NTP skal behandles av Stortinget. 
 
Enighet om at utkastet legges frem for drøfting på møte i fagpolitisk utvalg 21. september. 
 

45/2018 NY ØSTLANDSPAKKE 
På tidligere møter i adm. arbeidsgruppe har struktur/oppbygning av Østlandspakka vært drøftet. Ut 
fra mottatte signaler og innspill skisserte sekretariatsleder en alternativ kapittelinndeling – med 
utgangspunkt i tidligere versjoner av Østlandspakka.  
 
Hovedlinjene i den nye strukturen brukes når info/stikkord nå skal legges inn. Endelig valg av 
kapittelinndeling/struktur drøftes på møte i fagpolitisk utvalg 21. september – og det kan derfor 
fortsatt bli endringer i strukturen på dokumentet- 
 
Det er opprettet et eget felles dokument (Google Doc) der de, som er invitert, fortløpende kan legge 
inn data/info på det kapitlet man har ansvar for. 
 
Fremdriften i arbeidet ble drøftet og det er enighet om å legge følgende fremdriftsplan til grunn for 
det videre arbeid: 
 

Faser/milepæler Hvem Tids- 
linje 

Møte – statusrapportering Utvidet adm. 
samferdselsgruppe 

06.09 

Frist for innlevering av stikkord på kapitlene Fylkeskommunene 14.09 

Førsteutkast Østlandspakke sys sammen Sekretariatet 14.09 

Innkalling til møte i FPU Sekretariat 14.09 

Møte – diskusjon av struktur, innhold og prosess Fagpolitisk utvalg 21.09  

Videre arbeid med de ulike kapitlene Fylkeskommunene  

Møte i adm.samferdselsgruppe  24.10 

Nytt møte i fagpolitisk utvalg ?  Nov. ? 

Møte i adm. samferdselsgruppe  07.12 
 
Det ikke er hensiktsmessig å legge inn ferdig skrevet tekst i dokumentet i forkant av møtet i 
fagpolitisk utvalg 21.09.  
 
 
 
 



 
 
 

46/2018 NY GODSRAPPORT 

Østlandssamarbeidet har fått utarbeidet en ny godsrapport for overføring av gods fra vei til båt/bane 

mellom kontinentet og Osloregionen. Konklusjonene og oppfølging av rapportinnhold drøftes på 

neste møte i fagpolitisk utvalg. 

47/2018: MØTE FAGPOLITISK UTVALG 21. SEPTEMBER 

Adm. samferdselsgruppe sluttet seg til opplegg/dagsorden for møtet i fagpolitisk utvalg 21. 
september. 

 
48/2018: EVT 

Ingen saker ble drøftet. 


