
     

 

  

REFERAT 

Utvidet administrativ Samferdselsgruppe – møte onsdag 14. november 2018 

 

 Adm. samferdselsgruppe  

 Til stede: Forfall: 
Kommentar 

Akershus Knut Vedde og Jan Ivar Bøe Benedicte Bruun-Lie  

Buskerud Gunnar Haugerud   

Hedmark Erlend Myking og Rune Hoff   

Oppland Magne Flø og Katrine Lunde 

Halvorsen 

  

Oslo   Anne Sigrid Hamran  

Telemark Tania Ripoll   

Vestfold Siv Tørudbakken   

Østfold Hans Arne Bjerkemyr    

Andre: Jon Petter Arntzen (sekretariatet), Anne Therese Gullberg (Gambit)  

Møteleder: Jon Petter Arntzen Referent: Jon Petter Arntzen 

Vår referanse:  

 
 
68/2018: GODKJENNING AV INNKALLING 
Møteinnkallingen ble godkjent og Jon Petter Arntzen valgt som møteleder. 

69/2018 GODKJENING AV REFAT FRA MØTE I ADM. SAMFERDSELSGRUPPE 24/10 
Referat fra møte i adm. arbeidsgruppe 24/10 ble godkjent.  

 
70/2018: GJENNOMGANG KOMMUNIKASJONSPLAN IC 
 
Ny versjon av kommunikasjonsplan ble drøftet. Følgende kommentarer/innspill ble gitt: 

 Kan være behov for oppfølging etter budsjetthøringa vedr. planleggingsmidler. Dette tas inn i 
kommunikasjonsplanen. Jon Petter følger opp. 



 Målformulering presiseres, jf. bruk av begrepet «vedtak» 

 Forslag tillegg om byutvikling (fra Telemark FK) flyttes i dokumentet 

 Navn på godsaktører tas med i dokumentet. Forslag til aktører sendes fra repr. i adm. 
samferdselsgruppe i løpet av uka. 

 Ifm. utsendelse til fylkespartienes programarbeid inkluderes også ungdomspartiene. 
 

Kommentarene/innspillene innarbeides i den endelige versjonen av dokumentet som legges frem for 
drøfting på møte i fagpolitisk utvalg 23. november. 
 
 

71/2018 NY ØSTLANDSPAKKE 
Ny versjon av strategidokument ble drøftet. Følgende kommentarer/innspill ble gitt: 

 Avklare hvor og hvordan fylkesvegene kan omtales i dokumentet. 

 Koblingen mellom IC og nasjonale korridorer må komme tydelig frem  

 Omtale av grenbanene må inn, samtidig som dokumentet er tydelig på prioriteringen av IC 
som prioritet nr. 1. 

 Tydeliggjøre omtalen av InterCity i forhold til person- og godstrafikk 

 Litt uklart hvilken detaljeringsgrad som skal benyttes i vedleggene. Dette må avklares 
nærmere. 

 
Skriftlige innspill og endringsforslag sendes til sekretariatet innen fredag 16/11 kl. 11:30 slik at disse 
kan innarbeides i ny versjon som legges frem for drøfting på møte i fagpolitisk utvalg 23. november. 
 
Tilsvarende er det frist fredag kl. 11:30 for levering av innhold til vedleggene i Østlandspakka. 
 
 

72/2018 DAGSORDEN MØTE I FAGPOLITISK UTVALG 23. NOVEMBER 
Dagsorden til møte i fagpolitisk utvalg 23. november ble gjennomgått og ingen endringsforslag 
registrert. 

 
 
73/2018 MØTEPLAN 2018 OG 2019 
Tidligere møtedato 7. desember utgår.  
 
Følgende møteplan gjelder, der også møtene i fagpolitisk utvalg er tatt med: 

Møtedato Klokkeslett Type møte 

23. november 10:00-13:00 Møte i fagpolitisk utvalg - samferdsel 

3. desember 14:00-15:30 Telefonmøte i utvidet adm. samferdselsgruppe 

9. januar 2019 10:00-14:00 Møte i adm. samferdselsgruppe – fysisk møte 

23. januar 10:00-12:00 Telefonmøte i utvidet adm. samferdselsgruppe 

8. februar 10:00-13:00 Møte i fagpolitisk utvalg - samferdsel 

10. april  10:00-13:00 Møte i adm. samferdselsgruppe – fysisk møte 

26. april 10:00-13:00 Møte i fagpolitisk utvalg - samferdsel 

 

 
74/2018 EVT  
Ingen saker tatt opp. 

 


