Arkivreferanse: ……..

Fagpolitisk utvalg for samferdsel
fredag 23. november 2018
kl. 10:00-13:00
Fylkestingssalen, Akershus fylkeskommune

Saker: 38–48 /2018
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PROGRAM
09:50 Kaffe
10:00 Orientering om arbeidet med Sams Veiadministrasjon
Anne Johanne Enger fra KS orienterer
Diskusjon.
10:30 Behandling av sakskart
11.30 Lunsj
11:45 Behandling av sakskart forts.
13:00 Møte ferdig
--------------------------------Sak 38/18

Godkjenning av innkalling/saksliste

Sak 39/18

Protokoller
- Godkjenning av protokoll fra møte i fagpolitisk 21. september 2018 (v)
- Protokoll fra møte i utvidet adm. samferdselsgruppe 25. juni 2018 (v)
- Protokoll fra møte i utvidet adm. samferdselsgruppe 2. oktober 2018 (v)
- Protokoll fra møte i utvidet adm. samferdselsgruppe 24. oktober 2018 (v)
- Protokoll fra møte i utvidet adm. samferdselsgruppe 14. nov 2018 (v)

Sak 40/18

Oppsummering etter orienteringen om SAMS

Sak 41/18

Østlandspakka – strategidokument og videre arbeid (v)

Sak 42/18

Kommunikasjonsarbeid InterCity (v)

Sak 43/18

ØS 2025 – drøfting (v)

Sak 44/18

Korte statusoppdateringer fra det enkelte fylke

Sak 45/18

Orienteringssaker v/ sekretariatsleder

Sak 46/18

Deltagelse i internasjonale organisasjoner – infrastruktur (v)

Sak 47/18

Møteplan 2019

Sak 48/18

Evt

2

Saksnr
38/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets forslag til vedtak
Møteinnkalling og saksliste til møte i fagpolitisk utvalg 23. november 2018 godkjennes.

Saksredegjørelse
Innkalling med sakspapirer sendt ut via outlook fredag 16. november 2018.

Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
39/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

Protokoller
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Protokoll fra møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 21. september 2018 godkjennes.
2. Protokoller fra møter i adm. samferdselsgruppe 25. juni, 2. oktober og 24. oktober og
14. november 2018 tas til orientering

Saksredegjørelse
Saken gjelder følgende prokoller:
- Godkjenning av protokoll fra møte i fagpolitisk 21. september 2018 (v)
- Protokoll fra møte i utvidet adm. samferdselsgruppe 25. juni 2018 (v)
- Protokoll fra møte i utvidet adm. samferdselsgruppe 2. oktober 2018 (v)
- Protokoll fra møte i utvidet adm. samferdselsgruppe 24. oktober 2018 (v)
- Protokoll fra møte i utvidet adm. samferdselsgruppe 14. nov 2018 (v)
Protokoll fra møte i fagpolitisk utvalg er sendt ut tidligere og kommentarer/innspill er
innarbeidet i det foreliggende protokollforslag.
Protokoller fra møter i adm. samferdselsgruppe legges frem for orientering.
Alle protokollene er vedlagt i separate vedlegg.

Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder
Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
40/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

Oppsummering etter orienteringen om SAMS
Sekretariatets forslag til vedtak
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen fra KS til orientering.

Saksredegjørelse
Innledningsvis på møtet gis det en orientering fra KS om det forberedende arbeidet knyttet til
implementering av SAMS vegadministrasjon.

Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
41/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

Østlandspakka – strategidokument og videre arbeid
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Fagpolitisk utvalg slutter seg til innretning/struktur og hovedinnhold i foreliggende
strategidokument
2. Fagpolitisk utvalg ber adm. samferdselsgruppe og sekretariatet videreføre arbeidet
der man i neste versjon av dokumentet innarbeider følgende innspill fra fagpolitisk
utvalg:
a. ………………..
b. ………………..
c. ……………..

Saksredegjørelse
Etter vedtak i fagpolitisk utvalg 21. september har sekretariatet og adm. samferdselsgruppe
arbeidet videre med innhold og struktur i ny Østlandspakke. En ny versjon av
strategidokumentet med tilhørende fakta-vedlegg foreligger nå. Strategidokumentet består av
følgende 4 hovedkapitler:
 Miljø og mobilitet
 Korridorer
 InterCity
 Byområder

I tillegg vil det bli utarbeidet ca. 15 fakta-ark som vedlegges dokumentet for å underbygge og
forsterke budskapet i strategidokumentet. Her er noe tekst lagt inn, men her skal materialet
bearbeides videre frem til neste versjon av dokumentet.
I endelig versjon av strategidokumentet vil det bli tatt inn figurer og illustrasjoner for å
visualisere Østlandet utfordringer og behov for samferdselsinvesteringer i ny NTP-periode.
Det skal også legges vekt på å synliggjøre at effektive transportløsninger på Østlandet er
viktig for hele landet.
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Før sekretariatet og adm. samferdselsgruppe arbeider videre med dokumentet, er det ønskelig
å få innspill på politisk og strategisk nivå i forhold til det foreliggende dokumentet. Er det
andre tema som bør inn i dokumentet? Bør noen av temaene tas ut av strategidokumentet?
Hvilke krav skal vi stille til transportetatene /-myndighetene?
Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder
Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
42/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

Kommunikasjonsarbeid InterCity
Sekretariatets forslag til vedtak
Fagpolitisk utvalg slutter seg foreliggende kommunikasjonsplan for Østlandssamarbeidets
arbeid med InterCity

Saksredegjørelse
Sekretariatet har i samarbeid med utvidet adm. samferdselsgruppe utarbeidet en
kommunikasjonsplan for å følge opp gjeldende NTP 2018-2029 og ny NTP 2022-2033.
Denne planen er vedlagt i separat vedlegg.
Østlandssamarbeidet har en egen politisk styringsgruppe som koordinerer felles
kommunikasjonsaktiviteter knyttet til InterCity. Denne gruppe er konsultert undervegs i
forhold til overordnede strategiske valg
Handlingsdelen rulleres fortløpende.
Det er ønskelig med innspill fra fagpolitisk utvalg i forhold til prioriteringer av aktuelle
kommunikasjonstiltak i planperioden som strekker seg frem til sommeren 2021.

Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
43/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

ØS 2025 – drøfting
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Fagpolitisk utvalg ser det som viktig at samferdsel og infrastruktur blir et prioritert
politikkområdet for Østlandssamarbeidet også etter 2020.
2. Utvalget ber om at følgende innspill tas med i det videre arbeidet:
a. …..
b. …..

Saksredegjørelse
En egen politisk styringsgruppe bestående av representanter for hver av de fire fremtidige
fylkeskommunene har fått i oppgave av kontaktutvalget å legge frem en innstilling til hvordan
Østlandssamarbeidet skal være organisert og hvilke politikkområder man skal prioritere etter
2020 – da fylkeskartet endres. Innstillingen fra styringsgruppen skal legges frem senest 1.
februar 2019.
På møte i kontaktutvalget (KU) 2. november ble det gjennomført en workshop der møtende
KU-medlemmer kunne drøfte disse problemstillingene. Oppsummeringen fra dette
arbeidsverkstedet er vedlagt.
Det fremgår her at samferdsel/infrastruktur vurderes som det aller viktigste politikkområdet
for ØS også etter 2020. Dette er også i overensstemmelse med resultatene fra Questback som
ble gjennomført tidligere i høst, jf. drøfting på forrige møte i fagpolitisk utvalg.
Innspill fra fagpolitisk utvalg kan være relevant å ta med inn i det videre arbeid. Politisk
styringsgruppe, som for øvrig ledes av Anne Karin Torp Adolfsen med Ole Haabeth som
nestleder, har sitt neste møte fredag 30. november.
Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder
Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
44/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

Korte statusoppdateringer fra det enkelte fylke
Sekretariatets forslag til vedtak
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen fra de ulike fylkene til orientering.

Saksredegjørelse
Medlemmene i fagpolitisk utvalg er invitert til å gi korte fylkesvise oppdateringer om status
og utfordringer på samferdselsområdet i eget fylke.

Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
45/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

Orienteringssaker v/sekretariatsleder
Sekretariatets forslag til vedtak
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen fra sekretariatet til orientering

Saksredegjørelse
Sekretariatet orienterer om aktuelle saker som ikke er oppført som egne saker på sakskartet.

Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
46/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

Deltagelse internasjonale organisasjoner - infrastruktur
Sekretariatets forslag til vedtak
1. For å få etablert raskere og bedre jernbaneforbindelser fra Oslo mot Stockholm og
Gøteborg, må fylkeskommunene på Østlandet ta en enda mer aktiv rolle i årene som
kommer.
2. Fagpolitisk utvalg ser det som naturlig at Østlandssamarbeidet gis en sentral rolle i å
koordinere fylkeskommunenes felles innsats på dette området.
3. Hvilke samarbeidsarenaer Østlanssamarbeidet skal delta på, må vurderes
fortløpende. Per dags dato kan deltagelse både mot STRING og Scandria Alliance
være naturlig.

Saksredegjørelse
Politisk styringsgruppe skal innen 1. februar 2019 avgi sin innstilling om hvilke
politikkområder Østlandssamarbeidet skal fokusere på etter 2020, jf sak 43/2018. Et område
som i denne sammenheng skal drøftes, er hvilke internasjonale organisasjoner
Østlandssamarbeidet skal delta i.
Innenfor infrastruktur/samferdsel så er både STRING og ScandriaAlliance relevante
organisasjoner å være en del av. I vedlagt drøftingsnotat fra sekretariatet vurderes
problematikken nærmere - og det kan i denne sammenheng være nyttig å få innspill fra
fagpolitisk utvalg.

Sekretariatets vurdering
Fylkeskommunene på Østlandet bør nå ha ambisjoner om å ta en enda mer aktiv rolle i
arbeidet med å få etablert raskere og bedre jernbaneforbindelser fra Oslo mot Stockholm og
Gøteborg. Bedre grensekryssende infrastruktur er viktig både for transport av mennesker og
gods. Også i forhold til Norges internasjonale miljøforpliktelser det viktig å styrke jernbanens
posisjon – også når det gjelder transport ut/inn av landet.
Norsk regional deltagelse i internasjonale infrastrukturnettverk er avgjørende for å legge trykk
på regionale, nasjonale og internasjonale myndigheter – for på denne måten å få fortgang i
arbeidet med planlegging og finansiering.
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Det er de siste månedene gitt tydelige politiske signaler fra fylkeskommunene om at
Østlandssamarbeidet skal fokusere enda mer på samferdsel og infrastruktur i årene som
kommer. I denne sammenheng vil det også være naturlig at Østlandssamarbeidet gis en
sentral rolle i å koordinere fylkeskommunenes felles innsats i forhold til grensekryssende
korridorer. Østlandssamarbeidets innsats skal ikke erstatte – men bør komme i tillegg til det
arbeidet som de nye fylkeskommunene legger inn i forhold til dette politikkområdet.
Hvilke arenaer som man skal delta på i årene som kommer må fortløpende vurderes. Per dags
dato er det sekretariatets vurdering at Østlandssamarbeidet bør delta aktivt både i forhold til
STRING og Scandria Alliance.

Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
47/18

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
23.11.2018

Møteplan 2019
Sekretariatets forslag til vedtak
Tidligere vedtatte møteplan for 2019 opprettholdes.

Saksredegjørelse
På møte i fagpolitisk utvalg ble følgende møteplan for 2019 vedtatt:




Fredag 8. februar 2019
Fredag 26. april 2019
Fredag 22. november 2019

I arbeidet med ny Østlandspakke er følgende tidsplan lagt:
Møtedato
23. november
3. desember
9. januar 2019
23. januar
8. februar
10. april
26. april

Klokkeslett
10:00-13:00
14:00-15:30
10:00-14:00
10:00-12:00
10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-13:00

Type møte
Møte i fagpolitisk utvalg - samferdsel
Telefonmøte i utvidet adm. samferdselsgruppe
Møte i adm. samferdselsgruppe – fysisk møte
Telefonmøte i utvidet adm. samferdselsgruppe
Møte i fagpolitisk utvalg - samferdsel
Møte i adm. samferdselsgruppe – fysisk møte
Møte i fagpolitisk utvalg - samferdsel

Utvalget bør vurdere om gjeldende møteplan for 2019 skal opprettholdes.

Oslo, 16. november 2018
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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