
     

 

  

REFERAT 

Administrativ Samferdselsgruppe – møte 10. april 2019 

 

 Adm. samferdselsgruppe  

 Til stede: Forfall: 
Kommentar 

Akershus Benedicte Bruun-Lie   

Buskerud Anne Line Nydahl Berglia 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) 

Møteleder: Benedicte Bruun-Lie Referent: Jon Petter Arntzen 

Vår referanse:  

 
 
Tid: Onsdag 10. april 10:00-12:30 
Sted: Akershus fylkeskommune, Rom 20, S10 

 

Følgende saker ble behandlet: 

20/2019 REFERATER 
Referat fra møte i adm. samferdselsgruppe 24. januar 2019 ble godkjent. 
Referat fra møte i fagpolitisk utvalg 8. februar ble tatt til orientering. 
 

 



21/2019 STRATEGIDOKUMENT OG VEDLEGG ØSTLANDSPAKKA 
Det ble i møtet gitt noen innspill til kartene og figurene i strategidokumentet. Videre ble det 

pekt på at dokumentene må være universelt utformet. Disse innspillene hensyntas i 

forbindelse med at ny versjon utarbeides. 

Det er også gitt innspill direkte til sekretariatet fra noen av fylkeskommunene til vedleggene 

som skal brukes. Innspillene følges opp slik at oppdaterte vedlegg legges ved saken til møte 

i fagpolitisk utvalg som skal sluttbehandle dokumentene. 

Når strategidokument og vedlegg oversendes samferdselsdepartementet, bør det i 

oversendelsesbrevet komme klart frem at det for fylkeskommunene er viktig å involveres 

undervegs i arbeidet med ny NTP. 

22/2019 VIDERE PROSESS NASJONALT TRANSPORTPLAN  
Det skal gjennomføres NTP-møter mellom samferdselsdepartementet og fylkeskommunene i 

mai/juni, der man skal gjennomgå og drøfte innspillene som er gitt fra fylkeskommunene til 

utfordringsbildet. 

Videre har transportetatene fått nye bestillinger og nye rapporter vil foreligge ca. 1. 

september. For fylkeskommunene og Østlandssamarbeidet kan det være naturlig å gi innspill 

til innholdet når disse rapportene er gjort kjent. 

Det ble på møtet også understreket at man i det videre arbeidet må se fylkeskommunenes 
arbeid med regional planstrategi (og kunnskapsgrunnlaget til strategidokumentet som nå er 
under utarbeidelse) i sammenheng med NTP-innspillene. 
 
 

23/2019 NY DIGITAL PLATTFORM FOR INTERCITY-ARBEIDET 
Siste versjon av ny landingsside for InterCity-arbeidet ble drøftet. Det er enighet om det er 
ønskelig med en slik felles landingsside, samtidig synes det å være enighet om at denne bør 
gjøres enkel og funksjonell og fremstå som en informasjonsside om IC-prosjektet. Det må 
også være et tydelig redaktøransvar, slik at siden hele tiden er oppdatert. 

 
24/2019 ARENDALSUKA – OPPDATERT PROGRAM 13. AUGUST 
Jon Petter orienterte om planene for Arendalsuka og arrangementene som 
Østlandssamarbeidet skal ha tirsdag 13. august. I forhold til fylkeskommunal deltagelse på 
middag tirsdag kveld på Hisøya, vil det det være hensiktsmessig å la fylkesrådmennene 
utpeke deltagere fra egen fylkeskommune. Sekretariatsleder koordinerer dette. 

 
25/2019 STATUS – DELTAGELSE I INTERNASJONALE ORGANISASJONER 
Østlandssamarbeidet deltar i følgende organisasjoner: 

- STRING, der Østlandssamarbeidet har observatørstatus 
- Scandria Alliance, der Østlandssamarbeidet er medlem 

 

I forbindelse med kontaktutvalgets vurdering av fremtidige politikkoppgaver og rolle til 

Østlandssamarbeidet, vil deltagelsen i disse organisasjonene vurderes nærmere.  

 

 



26/2019 AVSLUTNING INTERREGPROSJEKT SCANDRIA2ACT 
Jon Petter orienterte kort om at Interregprosjektet Scandria2Act vil avsluttes sommeren 

2019. Fra norsk side har man bedt om at det lages en samlet/felles oppsummering på 

arbeidspakke 3 om gods – tilsvarende hva man har gjort i arbeidspakke 2 om clean fuel. Ut 

fra tilbakemeldingene så langt kan det se ut som om leadpartner legger opp til at de ulike 

prosjektdeltagernes prosjektrapporter vil være prosjektets sluttdokumenter på arbeidspakke 

3. Dette er ikke i tråd med innspillene som er gitt fra Østlandssamarbeidets.  

 
27/2019 ØSTLANDSSAMARBEIDET ETTER REGIONREFORMEN-SAMFERDSELSOMRÅDE 
Jon Petter orienterte kort om at samferdsel er utpekt som fremtidig satsningsområde av 
politisk styringsgruppe i Østlandssamarbeidet. 
 
Adm. samferdselsgruppe uttrykte usikkerhet i forhold til om det er mulig å konkretisere 
innholdet ytterligere på det aktuelle politikkområdet før de nye fylkeskommunene er på plass 
1. januar 2020. 
 
Når det gjelder den adm. samferdselsgruppen, så kan det være aktuelt at de nye (og større) 
fylkene blir representert med flere medlemmer på møtene. Dette vurderes nærmere. 

 
28/2019 OPPLEGG FOR MØTE I FAGPOLITISK UTVALG 25. OG 26. APRIL 
Program og sakskart for neste møte i fagpolitisk utvalg i Østfold 25. og 26. april var vedlagt 
innkallingen. Adm. samferdselsgruppe tok informasjonen til orientering. 

 
29/2019 ØSTLANDSKONFERANSEN 2020 MED   INTERCITY I FOKUS 
Jon Petter orienterte kort om at det i 2020 vurderes gjennomført en større konferanse om 
InterCity-prosjektet. Rammer, tid og sted vil bli nærmere vurdert. 
 

30/2019 EVT 
Ingen saker ble drøftet. 

 


