REFERAT
Utvidet administrativ Samferdselsgruppe – møte tirsdag 2. oktober 2018
Adm. samferdselsgruppe
Til stede:

Forfall:

Akershus

Knut Wedde

Benedicte Bruun-Lie

Buskerud

Ine Gjellebæk

Gunnar Haugerud

Hedmark

Erlend Myking og Rune Hoff

Oppland

Magne Flø

Kommentar

Oslo

Anne Sigrid Hamran

Telemark

Anne-Gro Ahnstrøm

Vestfold

Siv Tørudbakken

Østfold

Hans Arne Bjerkemyr og Tone
Stenbek

Andre:

Jon Petter Arntzen (sekretariatet) og Anne Therese Gullberg (Gambit)

Møteleder:
Siv Tørudbakken
Vår referanse:

Referent:

Jon Petter Arntzen

54/2018: GODKJENNING AV INNKALLING
Møteinnkallingen ble godkjent.

55/2018 GODKJENING AV REFAT FRA MØTE I ADM. SAMFERDSELSGRUPPE 25/9
Referat fra møte i adm. arbeidsgruppe 25/9 ble godkjent.

55/2018: JUSTERT OPPLEGG FOR VIDERE ARBEID MED ØSTLANDSPAKKA
A: Tre hovedfaser i det videre arbeid
Enighet i at det videre arbeid med Østlandspakka og kommunikasjonsarbeid knyttet til InterCity
gjennomføres i tre hovedfaser:
 Fase 1: Oktober 2018-Juni 2019
 Fase 2: Juni 2019-Juni 2020
 Fase 3: Juni 2020-Juni 2021
Kommunikasjonsaktiviteter i de ulike fasene skal konkretiseres nærmere.
Det ble spilt inn at man i kommunikasjonsarbeidet ikke må glemme at politikerne fra fylker utenfor
Østlandet kan være aktuelle å få på laget.

B: Strategidokument til transportetatene juni 2019
Nytt strategidokument bygger på bestillingen fra fagpolitisk utvalg (møte 21. september).
Enighet om at struktur på strategidokumentet justeres slik at kapittel om transportkorridorer flyttes
foran kapittel om InterCity. Se justert figur nedenfor:

Vedr. faktagrunnlagene (1 siders):
 Faktagrunnlagene skal utarbeides for enklere å kunne begrunne argumentasjonen i
strategidokumentet og innholdet i dette. Hvilke (og antall) faktagrunnlag som skal
utarbeides, vurderes nærmere.
 Det vurderes nærmere om faktagrunnlagene skal vedlegges strategidokumentet – eller bare
være interne dokumenter
C: Arbeidsdeling
Sekretariatet utarbeider et førsteutkast til strategidokument. Fylkeskommunene gir innspill
undervegs, jf. pkt D nedenfor.
D: Videre prosess
1: Innspill
I første omgang sender fylkeskommunene sine innspill til sekretariatet innen fredag 5. oktober der
følgende kan/bør kommenteres:





tema/innhold som bør inngå i hvert av de fire nye kapitlene i strategidokumentet
link til aktuelle rapporter/utredninger/kunnskapsunderlag som er spesielt relevant for det
videre arbeid (eks. utredning om mellomstore byområder som Magne refererte til i møtet)
forslag til fakta-underlag som er relevant å ha med i forhold til hvert av de fire delkapitlene.

2. Førstutkast Strategidokument
Førstutkast til strategidokument utarbeides av sekretariatet og sendes ut til møte i
samferdselsgruppen 24. oktober
3. Møter med NTP-sekretariatet – felles innspill
Fylkeskommunene er 15. oktober (Vestfold/Telemark og Agder-fylkene) og 26. november (de
øvrige) invitert til innspillmøte med NTP-sekretariatet. I forkant av disse møtene utarbeides
forslag til felles budskap om InterCity fra fylkeskommunene.

E: Branding/profil
Det vurderes nærmere om begrepet «Østlandspakka» er et fornuftig og riktig navn på innspillene fra
fylkeskommunene på Østlandet. Bakgrunnen for at dette tas opp, er at infrastrukturinvesteringene
på Østlandet har betydning for hele landet og ikke bare for Østlandet.

56/2018 KOMMUNIKASJONSAKTIVITETER INTERCITY
Det utarbeides en ny kommunikasjonsplan med tilhørende kommunikasjonsaktiviteter i tråd med
den nye faseinndelingen av arbeidet, jf. sak 55/2018. Dette d

57/2018 Neste møte
Neste fysiske møte i adm. samferdselsgruppe avholdes som tidligere avtalt 24. oktober kl. 10:0014:00.
Ved behov gjennomføres et telefonmøte tirsdag 16. oktober kl. 09:00-10:00. Sekretariatet sender i så
fall ut innkalling i forkant.

58/2018 Evt
Ingen saker ble tatt opp.

