
     

 

  

REFERAT 

Utvidet administrativ Samferdselsgruppe – møte onsdag 24. oktober 2018 

 

 Adm. samferdselsgruppe  

 Til stede: Forfall: 
Kommentar 

Akershus Benedicte Bruun-Lie og Jan Ivar 

Bøe 

  

Buskerud  Gunnar Haugerud   

Hedmark  Erlend Myking  

Oppland Magne Flø   

Oslo   Anne Sigrid Hamran  

Telemark Hildegunn Sørbø   

Vestfold Siv Tørudbakken   

Østfold Hans Arne Bjerkemyr    

Andre: Jon Petter Arntzen (sekretariatet), Anne Therese Gullberg (Gambit) og Eva Næss Karlsen 

(Osloregionen) frem til og med sak 61/18 

Møteleder: Siv Tørudbakken Referent: Jon Petter Arntzen 

Vår referanse:  

 
 
59/2018: GODKJENNING AV INNKALLING 
Møteinnkallingen ble godkjent. 

60/2018 GODKJENING AV REFAT FRA MØTE I ADM. SAMFERDSELSGRUPPE 2/10 
Referat fra møte i adm. arbeidsgruppe 2/10 ble godkjent.  

 
 
 
 



61/2018: GJENNOMGANG UTKAST STRATEGINOTAT 
 
Innspillene/kommentarene (nedenfor) fra adm. gruppe:til det foreliggende dokumentet innarbeides 
når ny versjon skal utarbeides. 
 

- På møtet ble dokumentstrukturen og vedleggsoversikten til de ulike kapitlene drøftet og 
avklart. 

- Fylkeskommunene får ansvar for å skrive om egne korridorer og å fylle inn i vedleggsmalene 
som utarbeides 

- Referanse til internasjonale miljømål må innarbeides i dokumentet 
- Ulykker/risiko med økt gange/sykkel må omtales 
- Tematikk om drivstoff /miljø må inkluderes i dokumentet 
- Korridorkapitlet utvides til å omfatte viktige nasjonale korridorer på Østlandet 
- Det må avklares om veiprising/bompenger skal omtales i dokumentet 

 
Kapitlet om byutvikling: Her bør Elin (Hedmark) og Nicklas (Vestfold) trekkes inn i arbeidet i og med 
at de kjenner fagområdet godt. 
 

62/2018 AKTIVITETS- OG KOMMUNIKASJONSPLAN 
Fremlagt forslag til kommunikasjonsplan med tilhørende kommunikasjonsaktiviteter ble drøftet. 
Innspillene fra utvidet adm. samferdselsgruppe innarbeides i nytt utkast før dette sendes ut til 
medlemmene i kontaktutvalget. 
 
Det er enighet om at Østlandssamarbeidet må ta utgangspunkt i vedtatt IC-fremdrift i vedtatt NTP 
2022-2033 i sitt kommunikasjonsarbeid. 
 
Jon Petter følger opp i forhold Jernbanekonferansen med tanke på å få inn IC i programmet 
(Kontaktperson: Ove) 
 
Det må avklares med departementet om det er satt av tilstrekkelige midler til planlegging av IC-
parsellene slik at fremdriften kan holdes. Jon Petter følger opp i forhold til Siv Jacobsen, Sverre Myrli 
og drøfter dette ifm. møtet i kontaktutvalget. 
 

63/2018 REGIONREFORMPROSESSEN PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET 
Korte orienteringer gitt fra fylkeskommunene med hovedvekt på Sams veiadministrasjon og 
kollektivselskapene. 

 
 
64/2018 OPPGAVEMELDINGA – TEMAER SOM BØR FØLGES OPP 
Saken ikke drøftet. Innspill fra enkeltfylkene om temaet kanaliseres til fylkesrådmennene ifm. møte i 
kontaktutvalget 2. november der oppgavemeldinga skal drøftes. 

 
65/20189 MØTE OG ARBEIDSPLAN  
 
Følgende møte- og arbeidsplan legges til grunn for det videre arbeidet med Østlandspakka: 

 

- 31. oktober – bestilling går ut til fylkene (produksjon av tekst/innhold/vedlegg) 

- 7. november – innspill fra fylkene 

- 14. november – telefonmøte adm. gruppe kl. 13:00 



- 16. november – papirene går ut til fagpolitisk utvalg 

- 23. november – fagpolitisk utvalg 

- 7. desember – møte i adm. samferdselsgruppe 

 
66/2018 EVT 
 

Ingen saker tatt opp. 

 

67/2018 Evt 

Ingen saker ble tatt opp.  


