REFERAT
Administrativ Samferdselsgruppe – møte 6. desember 2017

Adm. samferdselsgruppe
Til stede:
Akershus

Forfall:
Benedicte Bruun-Lie

Buskerud

Gro Ryghseter Solberg

Hedmark

Erlend Myking

Oppland

Forfall meldt

Magne Flø

Oslo

Anne Sigrid Hamran

Telemark

Anne-Gro Ahnstrøm

Vestfold

Siv Tørudbakken

Østfold

Jostein Haug

Andre:

Jon Petter Arntzen

Møteleder:
Jon Petter Arntzen
Vår referanse:

Referent:

Jon Petter Arntzen

Møtet ble avholdt som telefonmøte onsdag 6. desember kl. 12:00-12:40.

Sak 32/2017

Referater

Til behandling forelå utkast til referat fra møte i adm. samferdselsgruppe 25. oktober og felles
uttalelse til EU-kommisjonens TEN-T høring. Fra Østfold ble det informert om at det også fra
Jernbaneforum Øst ble gitt en uttalelse til TEN-T høringen.
Vedtak:
Referater fra møte i adm. samferdselsgruppe 25. oktober ble godkjent. Felles uttalelse vedr EUkommisjonens TEN-T høring ble tatt til orientering.

Sak 33/2017

Nytt møte i fagpolisk utvalg 12. januar 2018

Jon Petter orienterte kort om saken – og om at opprinnelig møte i utvalget 9. november måtte
avlyses pga. svært mange forfall. Det var enighet om at sakslisten til november-møte legges til grunn
for innkallingen til nytt møte.
Følgende gjelder også:
-

-

Saksdokumentene gjennomgås og oppdateres/ajourføres før utsendelse
Det bør på møte gis informasjon om møtet i Stockholm 28. november der jernbane OsloGøteborg ble drøftet.
I og med at handlingsplan 2018-2019 skal sluttbehandles i kontaktutvalget 2. mars,
utarbeides det forslag til aktivitetsplan i forkant av møtet i fagpolitisk utvalg (FPU).
Sekretariatsleder utarbeider utkast som sendes ut til medlemmene i adm. samferdselsgruppe
en av de første dagene i januar - slik at evt. innspill kan innarbeides i handlingsplanutkastet
før utsendelse til FPU
Forslag til møteplan for adm. gruppe og fagpolitisk utvalg oppdateres, jf. sak 35/2017. Det
legges til grunn at møtene i fagpolitisk utvalg gjennomføres i forkant av møtene i
kontaktutvalget og rådmannsutvalget i og med at fagpolitisk utvalg lager innstillingene til
saker som skal behandles av kontaktutvalget. Vårmøte i fagpolitisk utvalg (befaring til Hamar)
bør gjennomføres 19.-20. april eller 26.-27. april. Møte i utvalget 29. januar utgår.

Vedtak:
Sakspapirene til møte i fagpolitisk utvalg 12. januar 2018 oppdateres i tråd med innspillene fra adm.
samferdselsgruppe.
Sak 34/2017 Felles innspill til handlingsprogram
Handlingsprogram fra SVV foreligger - og fylkeskommunene har fått en høringsfrist til 31.12.2017
med å gi innspill til programforslaget.
Det ble vedtatt å gi en felles uttalelse fra Østlandssamarbeidet innen fristen 31.12 2017 og
sekretariatsleder utarbeider forslag som oversendes til medlemmene i adm. gruppe innen tirsdag 12.
desember. Som grunnlag for dette arbeidet sender alle fylkeskommune inn vedtakene (evt. utkast til
vedtak) fra eget fylke til sekretaratet innen fredag 8. desember.
Det ble spesielt understreket at man i uttalelsen bør ta med et punkt som omtaler mangelfull
involvering av fylkeskommune i arbeidet med utforming av handlingsplanene.
Vedtak:
Det er naturlig at Østlandssamarbeidet sender inn en felles høringsuttalelse til handlingsprogrammet
fra SVV. Felles høringsuttalelse tar utgangspunkt i vedtakene i de enkelte fylkeskommunene.

Sak 35/2017

Møteplaner 2018 – adm. samferdselsgsruppe

Møteplan for fagpolitisk utvalg (2018) fastsettes på møte i utvalget 12. januar og tilpasses
møteplanene for møtene i rådmannsutvalget og kontaktutvalget.
Forslaget som sendes ut til utvalget bør også inkludere forslag til møtedatoer for møtene i adm.
samferdselsgruppe i 2018.
Som hovedregel bør det gjennomføres møter i adm. gruppe i forkant av møtene i fagpolitisk utvalg.
Det ble signalisert at det bør gjennomføres et møte i adm. samferdselsgruppe i begynnelsen av
februar. Det bør også berammes et møte i adm. gruppe i begynnelsen av april der Jernbaneverket
kan inviteres for å orienter om innholdet om handlingsplanen.
Vedtak:
Sekretariatet utarbeider forslag til møteplan for adm. samferdselsgruppe. Det gjennomføres et kort
møte i adm. samferdselsgruppe 12. januar der forslag til møteplan fastsettes.

Sak 36/2017

Evt

Anne Sigrid tok opp om møteinnkallingene kan sendes via outlook. Enighet om å bruke outlookinnkalling. Møtepapirene sendes i tillegg pr. mail av hensyn til arkivering internt hos
fylkeskommunene.

