
     

 

  

REFERAT 

Administrativ Samferdselsgruppe – møte 10. april 2019 

 

 Adm. samferdselsgruppe  

 Til stede: Forfall: 
Kommentar 

Akershus Benedicte Bruun-Lie   

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) 

Møteleder: Siv Tørudbakken Referent: Jon Petter Arntzen 

Vår referanse:  

 
 
Tid: Mandag 17. juni 09:00-09:30 
Sted: Telefonmøte 

 

Følgende saker ble behandlet: 

31/2019 GODKJENNING AV INNKALLING. 
 
Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes. 
 
32/2019 REFERATER 
Vedtak: Referat fra møte i adm. samferdselsgruppe 10. april 2019 godkjennes. 
 



 

33/2019 STRATEGIDOKUMENT M/VEDLEGG – OG VIDERE OPPFØLGING 
Det ble i møtet gitt en kort orientering fra sekretariatsleder. 

Vedtak: 

1: Vedtaket fra kontaktutvalget tas til orientering. 

2: Følgende NTP-aktiviteter vurderes gjennomført i 2019 i regi av Østlandssamarbeidet 
a. Politisk ledelse i samferdselsdepartementet inviteres til et møte første halvdel av august  
b. Representanter fra transportetatene inviteres til å presentere de nye utredningene for adm. 
samferdselsgruppe på neste møte. 
c. Workshop/konferanse om NTP vurderes arrangert i samarbeid med Osloregionen høsten 
2019 

3: Administrativ gruppe ber sekretariatet utarbeide forslag til revidert kommunikasjonsplan for IC 

som kan drøftes på neste møte i adm. samferdselsgruppe 

34/2019 NY LANDINGSSIDE INTERCITY 
Sekretariatsleder orientert kort om status og at ekstern leverandør til det videre 
utviklingsarbeid (landingsside) skal engasjeres. Mini-konkurranse utlyses slik at arbeidene 
kan starte opp etter ferien med tanke på ferdigstillelse høsten 2019 og lansering senest 1. 
januar 2019.  
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 

35/2019 ARENDALSUKA 
Det ble gitt en kort orientering om arrangementene som ØS skal ha under Arendalsuka 
tirsdag 13. august. 
 
Kl. 11:00-11:45 IC-seminar  
Kl. 14:00-14:45 Seminar om Megaregion Oslo-Hamburg (STRING-samarabeid) 
Kl. 18:00-20:30 Tapasmiddag på Hisøya (båttur) – samarbeid med STRING 
 
Fylkesrådmennene koordinere deltagelsen fra hver av fylkeskommunene. (AFK, Oslo og 
Østfold sine representanter går på STRING-koordinerer) 
 
Vedtak: Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering. 

 
36/2019 NY ORGANISERING AV ØSTLANDSSAMARBEIDET 
I forbindelse med at organiseringen av Østlandssamarbeidet nå endres til et interkommunalt 
politisk råd i tråd med ny kommunelov, ble det gitt en kort orientering om hva dette kan bety 
på samferdselsområdet. 
 
Det er enighet om at nåværende adm. samferdselsgruppe videreføres ut året, samtidig som 
ny organisering etter 1. januar 2020 bør avklares inneværende år. Det legges opp til at saken 
drøftes på neste møte i adm. samferdselsgruppe. 
 
 
Vedtak: Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering. 

 
 
 



37/2019 ARBEID MED STRATEGIDOKUMENT OG HANDLINGSPLAN 2019 
Østlandssamarbeidets strategi og handlingsplan skal rulleres og nye dokumenter skal legges 
frem for behandling på konstituerende møte i kontaktutvalget 31. oktober 2019. 
 
Sekretariatsleder orienterte om at det vil bli sendt ut en drøftingsnotat til rådmannsutvalget 
ca. 20. juni der struktur og innhold vil bli skissert. Basert på tilbakemeldingen fra 
fylkesrådmennene vil det i august bli utformet et førsteutkast til plandokumenter. Det er lagt 
opp til at adm. samferdselsgruppe får mulighet til å drøfte dokumentene på nest møte. 
 
Vedtak: Orienteringen fra sekretariatsleder tas til orientering. 
 
  

38/2019 MØTEPLAN 
Neste møte i adm. samferdselsgruppe avholdes 3. september kl. 10:00-14.00. Det vurderes 

om deler av dette møtet kan være et fellesmøte med faggruppe ATP i Osloregionen. 

Det legges i tillegg opp til å gjennomføre et møte senere på høsten. 

Vedtak:  
Neste møte i adm. samferdselsgruppe avholdes tirsdag 3. september kl. 10:00-14:00.  
 
39/2019 SCANDRIA ALLIANCE 
Sekretariatsleder orienterte om planlagt koordineringsmøte i Scandria Alliance 28. juni i 
Berlin. Det videre arbeidet må forankres sterkere i fylkeskommunene. 
 
Med utgangspunkt i programskissen (oversendt pr mail 17.06) bør fylkeskommunene 
vurdere nærmere om man har interesse for å delta i noen av arbeidsgruppene som skal 
etableres. Det bør være norsk deltagelse i alle arbeidsgruppene. Fylkeskommunene melder 
tilbake til sekretariatet i god tid før 28. juni. 
 
Det ble i møtet signalisert at Akershus fylkeskommune trolig vil være representert på 
koordineringsmøtet i Berlin i og med at Akershus fylkeskommune har hatt en ledende rolle i 
Scandria2Act (clean fuel)  
 
Det gjennomføres det et forberedende møte mellom Østlandssamarbeidet og AFK for å 
drøfte felles posisjoner i forkant av koordineringsmøte 28. juni.  
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 


