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Vår referanse: ..

Møtet ble gjennomført i fylkestingssalen hos Akershus fylkeskommune.
Før behandling av sakskartet orienterte Anne Johanne Enger fra KS om arbeidet med
implementering av SAMS vegadministrasjon. Presentasjon og forslag til avtaleverk vedlegges
protokollen.
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Sak 38/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Utvalgets behandling
Sak 47/18 tas ut fra sakskartet da det ikke legges opp til endring av allerede vedtatt møteplan.
Utvalgets vedtak:
Møteinnkalling og justert saksliste til møte i fagpolitisk utvalg 21. september 2018 godkjennes.

Sak 39/18

Protokoller

Utvalgets vedtak:
1. Protokoll fra møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 21. september 2018 godkjennes.
2. Protokoller fra møte i adm. samferdselsgruppe 2. oktober, og 24. oktober og 14.
november 2018 tas til orientering.
Sak 40/18

Oppsummering etter orienteringen om SAMS

Utvalgets behandling:
Fagpolitisk utvalg drøftet prosessen med implementering av SAMS vegadministrasjon – og det
er gledelig at man fra Statens Vegvesen nå opptrer konstruktivt og ryddig slik at prosessen kan
gjennomføres med oppstart 1. januar 2020. Det ble også pekt på at erfaringene fra Oslo har vært
gode.
Presentasjonen og avtaleutkastet utarbeidet av KS vedlegges protokollen.
Utvalgets vedtak:
Informasjonen fra KS om SAMS veiadministrasjon tas til orientering.

Sak 41/18

Østlandspakka – strategidokument og videre arbeid

Utvalgets behandling:
Utvalget drøftet det foreliggende utkast til strategidokument.
Utvalgets vedtak:
1. Fagpolitisk 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. Mer spissing av dokument med sideantall 1-2-2-1 på de fire hovedkapitlene
b. Innholdsfortegnelse
c. Unngå gjentagelser
d. Oppdatering av vedlegg
e. Hovedbudskap/krav flyttes frem foran de fire hovedkapitlene
f. Få tydeligere frem følgende budskap
i. Prioritering av prosjekter med høy nytte (effektmål)
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ii. Gi klima/miljø større vekt når prosjekter skal rangeres og oppdaterte
referanser til nye relevante dokumenter.
iii. Be om at alternative finansieringsmodeller vurderes ved planlegging av ny
jernbane mot Gøteborg
iv. Statlige bidrag, spleiselag og belønningsordninger (kollektivtrafikk) også
for mellomstore byer
v. Peke på systemsvikt ifm at. at fylkeskommunene sitter med garantiansvar
ved investeringer på riksveger
vi. Formuleringer om at infrastrukturutbygging bidrar til balansert vekst på
Østlandet
vii. Tydeligere omtale av gods og utfordringen med å overføre gods fra vei
viii. Insentivordninger gods kan være nødvendig
ix. Kommentere rentekompensasjonsordning, flomkompensasjon
x. Peke på den skjeve finanseringen av riksveger og fylkesveger (drift og
vedlikhold)
xi. Vegprising. Få frem at dette både handler om prosjektfinansiering og
regulering av trafikk
xii. Fokus på sømløse kollektivreiser på Østlandet.
3. Ny versjon av dokumentet oversendes medlemmene i fagpolitisk utvalg medio desember
for nye kommentarer/innspill.

Sak 42/18

Kommunikasjonsarbeid InterCity

Utvalgets behandling:
Kommunikasjonsplan for InterCity for perioden frem til behandling av ny NTP av Stortinget i
juni 2021 foreligger. I forhold til planens operative del kan nye aktiviteter fortløpende spilles inn
og innarbeides i dokumentet.
Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg slutter seg til foreliggende kommunikasjonsplan for Østlandssamarbeidets
arbeid med InterCity

Sak 43/18

ØS 2025 – drøfting

Utvalgets behandling:
Sekretariatsleder orienterte om det pågående arbeidet der en politisk styringsgruppe innen 1.
februar 2019 skal legge frem sin tilrådning til fremtidige organisering og prioriterte
politikkområder for Østlandssamarbeidet.
Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg ser det som viktig at samferdsel og infrastruktur blir et prioritert
politikkområde for Østlandssamarbeidet også etter 2020.

Sak 44/18

Korte statusoppdateringer fra det enkelte fylke

Utvalgets behandling:
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Enighet om å utsette saken slik at det på neste møte gis korte oppdateringer fra fylkene.
Utvalgets vedtak:
Saken utsettes.
Sak 45/18

Orienteringssaker v/sekretariatsleder

Utvalgets behandling:
Sekretariatsleder tok opp spørsmålet knyttet til felles kundekategorier og sømløse kollektivreiser
på Østlandssamarbeidet. Utvalget ser på tematikken som viktig og ser det som naturlig at dette
følges opp administrativt videre fremover, samtidig som dette også tas inn arbeidet med
Østlandspakka.
Utvalgets vedtak:
Fagpolitisk utvalg tar informasjonen til orientering og ber om at tematikken også løftes inn i
strategidokumentet /Østlandspakka.

Sak 46/18

Deltagelse i internasjonale organisasjoner - infrastruktur

Et notat om Østlandssamarbeidets deltagelse i internasjonale organisasjoner var i forkant av
møtet utarbeidet. Utvalget sluttet seg til innstillingen.
Utvalgets 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.
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