
     

 

  

REFERAT 

Utvidet administrativ Samferdselsgruppe – møte mandag 3. desember 2018 

 

 Adm. samferdselsgruppe  

 Til stede: Forfall: 
Kommentar 

Akershus Jan Ivar Bøe  og Benedicte 

Bruun-Lie 

  

Buskerud Gunnar Haugerud og Ine 

Gjellebek 

  

Hedmark Erlend Myking og Rune Hoff   

Oppland  Magne Flø og Katrine 

Lunde Halvorsen 

 

Oslo   Anne Sigrid Hamran  

Telemark  Tania Ripoll 

Anne Gro Ahnstrøm 

 

Vestfold Siv Tørudbakken   

Østfold Hans Arne Bjerkemyr    

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

Møteleder: Siv Tørudbakken Referent: Jon Petter Arntzen 

Vår referanse:  

 
 
75/2018: GODKJENNING AV INNKALLING 
Møteinnkallingen ble godkjent  

76/2018 GODKJENING AV REFAT FRA MØTE I ADM. SAMFERDSELSGRUPPE 14/11 
Referat fra møte i adm. arbeidsgruppe 14/11 ble godkjent.  

 
77/2018: OPPSUMMERING ETTER MØTE I FAGPOLITISK UTVALG 



 
Utkast til referat fra møtet var vedlagt innkallingen. Jon Petter utdypet følgende punkter: 

 Det kom konkrete innspill fra politikerne i fagpolitisk utvalg til struktur og innhold i 
strategidokumentet.  

 Dokumentet spisses enda mer og det politiske budskapet samles i et innledende 
sammendrag.  

 Kap 1 Miljø og mobililtet og kap 4 byområder kortes ned til 1 side 

 Innspillene innarbeides i neste versjon av dokumentet. 
 

78/2018 VIDERE ARBEID MED ØSTLANDSPAKKA - STRATEGIDOKUMENT 
 Fylkene gjennomgår vedleggene i dokumentet og sender inn evt. oppdateringer før 13 

desember 

 10. des: Ny versjon av strategidokument utarbeides og sendes ut til medlemmene i utvidet 
adm. samferdselsgruppe 

 13. des: Frist for å sende inn kommentarer til den nye versjonene 

 15. des: Ny versjon utarbeides og sende ut til medlemmene i fagpolitisk utvalg og med kopi 
til utvidet. Adm. samferdselsgruppe. 

 9. januar 2019: Adm. arbeidsgruppe møtes for å gjøre siste endringer i strategidokument 
med tilhørende vedlegg. 

 
Når teksten begynner å bli noenlunde klar utarbeides det illustrasjoner for å visualisere 
hovedbudskapet i ny Østlandspakke. 

 

79/2018 ØSTLANDSSAMARBEIDET ETTER REGIONREFORMEN (POLITISK STYRINGSGRUPPE) 

Sekretariatsleder orienterte kort om arbeidet i politisk styringsgruppe som drøfter oppgaver og roller 
for Østlandssamarbeidet etter 1. januar 2020. 
 
Så langt har styringsgruppen utpekt samferdsel og næring som de to fremtidige 
hovedsatsningsområdene, mens kompetanseområdet (m/videregående skoler) skal fases ut.  
 
Videre er styringsgruppen klar på at ØS skal være fylkeskommunenes politiske 
samarbeidsorganisasjon etter 1. januar 2020.  
Oslo kommune argumenterer for sammenslåing/integrasjon mellom Osloregionen, Osloregionens 
Europakontor og Østlandssamarbeidet. Ut fra signalene fra de øvrige fylkeskommunene ønsker man 
ikke å støtte et slikt forslag. 
 
80/2018 EVT  
Ingen saker tatt opp. 

Neste møte i adm. samferdselsgruppe er 9. januar 2019.  


