Arkivreferanse: ……..

Fagpolitisk utvalg for samferdsel
fredag 8. februar 2018
kl. 10:00-13:00
Fylkestingssalen, Akershus fylkeskommune

Saker: 01–11 /2019
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PROGRAM
09:50 Kaffe
10:00 Orientering om arbeidet med ny nasjonal transportplan v/Jan Fredrik Lund
Samferdselsdepartementet.
Diskusjon.
10:30 Behandling av sakskart
11.30 Lunsj
11:45 Behandling av sakskart forts.
13:00 Møte ferdig

SAKSKART
Sak 01/19

Godkjenning av innkalling/saksliste

Sak 02/19

Sak 03/19

Protokoller
- Godkjenning av protokoll fra møte 23. november 2018
- Protokoller fra adm. samferdselsgruppe
Oppsummering etter orienteringen fra samferdselsdepartementet

Sak 04/19

Østlandspakka – strategidokument og vedlegg

Sak 05/19

Kommunikasjonsarbeid InterCity
- Revidert kommunikasjonsplan
- Ny digital kommunikasjonsplattform
- IC-arrangement under Arendalsuka 2019

Sak 06/19

ØS 2025 – samferdselsområdet

Sak 07/19

Scandria Alliance – drøfting (separate vedlegg)

Sak 08/19

Årsrapport 2018, innhold samferdselsdel (separat vedlegg)

Sak 09/19

Høring TEN-T (se vedlegg)

Sak 10/19

Orienteringer fra fylkene og sekretariatet

Sak 11/19

Møteplan 2019

Sak 12/19

Evt
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Saksnr
01/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets forslag til vedtak
Møteinnkalling og saksliste til møte i fagpolitisk utvalg 8. februar 2019 godkjennes.

Saksredegjørelse
Innkalling med sakspapirer sendt ut via outlook fredag 1. februar 2019.

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
02/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Godkjenning av protokoll
Sekretariatets forslag til vedtak
Protokoll fra møte i fagpolitisk utvalg 23. november 2018 godkjennes.

Saksredegjørelse
Protokollutkast fra møte i fagpolitisk utvalg fredag 23. november 2018 ble sendt ut pr. mail til
utvalgets medlemmer 26. november og med frist 28. november for å komme med innspill.
Forslag til protokoll fremgår av separat vedlegg.

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
Separat vedlegg: Protokoll fra møte i fagpolitisk møte 23. november 2018
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Saksnr
03/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Oppsummering etter orienteringen fra
samferdselsdepartementet
Sekretariatets forslag til vedtak
Informasjonen fra samferdselsdepartementet om arbeidet med ny NTP 2022-2033 tas til
orientering.

Saksredegjørelse
Samferdselsdepartementet v/Jan Fredrik Lund orienterer innledningsvis på møte om hvordan
man nå fra departementet side vil gjennomføre NTP-prosessen. Det vises også til vedlagt brev
om saken fra departementet til fylkeskommunene datert 11. januar 2019.
https://www.regjeringen.no/contentassets/7842d13c2cb8469390efc62f4d3ed360/ntp2233_ks_fk.p
df

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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Saksnr
04/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Østlandspakka – strategidokument og vedlegg
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Foreliggende strategidokument med tilhørende vedlegg beskriver strategisk viktige
samferdselspolitiske tema for fylkeskommunene på Østlandet.
2. Utvalget ber sekretariatet innarbeide innspillene fra utvalget før strategidokumentet
oversendes kontaktutvalget for behandling.

Saksredegjørelse
Bakgrunn
På møte i kontaktutvalget 2. mars 2018 fikk fagpolitisk utvalg for samferdsel fullmakt til å
lede det videre arbeid med revisjon av Østlandspakka, herunder prioritering av innsats- og
fokusområder. Kontaktutvalget legger til grunn at det legges frem et høringsutkast for drøfting
på møte i kontaktutvalget i mars 2019.
På møte i fagpolitisk utvalg 21. september 2018 ble det besluttet at følgende tema skal
prioriteres i ny Østlandspakke:
-

InterCity
Grensekryssende korridorer
Framtidas mobilitet
Byområder

Det var også enighet om at man denne gangen bør justere innretningen på ny Østlandspakke
slik at denne ses i sammenheng med strukturen på ny NTP 2022-2033.
På møte i fagpolitisk utvalg 23. november ble det presisert at ny Østlandspakke skal være et
kort og spisset strategidokument på maksimalt 8 sider, i tillegg til vedleggene til de ulike
temaområdene.
Ny versjon av strategidokumentet legges nå frem for drøfting i fagpolitisk utvalg.
Sekretariatet og adm. samferdselsgruppe vil i etterkant av møtet innarbeide innspillene fra
utvalget før høringsutkastet legges frem for kontaktutvalget på møte i mars 2019.
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Videre vil det i etterkant av utvalgsmøte bli utarbeidet illustrasjoner for å visualisere
hovedinnholdet i de ulike delene av strategidokumentet.

Avklaringer
Sekretariatet ser det som ønskelig at fagpolitisk utvalg drøfter og avklarer følgende:
1. Kan høringsutkastet (etter behandling i fagpolitisk utvalg) oversendes
fylkeskommunene eller skal man avvente kontaktutvalgets behandling. I denne
vurderingen må man også påse at fylkeskommunene får tilstrekkelig tid til å behandle
høringsutkastet.
2. Med bakgrunn i at NTP-arbeidet nå organiseres med sterkere politisk styring fra
departementet, bør utvalget drøfte om dette kan ha betydning på fremdrift i arbeidet
med Østlandspakken og innholdet i strategidokumentet.
3. Har det foreliggende strategidokumentet fokusert på de riktige tema og er
detaljeringsgraden riktig i forhold til en bestilling på et 8-siders dokument.
4. Er strategidokumentet og vedleggene samlet sett dekkende for de tema som
Østlandssamarbeidet ønsker å sende inn til departementet sommeren 2019. Må disse
dokumentene suppleres av andre dokumenter og annen relevant informasjon.
Når det gjelder kommunikasjonsaktiviteter relatert til strategidokumentet vises det til egen sak
på sakskartet.

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
Separate vedlegg:
 Strategidokument utkast 10 – datert 01.02.2019
 Vedlegg til strategidokument utkast 11 – datert 01.02.2019
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Saksnr
05/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Kommunikasjonsarbeid InterCity
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Fagpolitisk utvalg godkjenner revidert kommunikasjonsplan for InterCity datert 1.
februar 2019 med de endringer som ble drøftet og vedtatt i møte
2. Fagpolitisk utvalg ser positivt på at Østlandssamarbeidet kan koordinere arbeidet
med å utvikle en ny digital plattform som fylkeskommunene kan bruke i sitt arbeid med
promotering av InterCity. Til neste møte i fagpolitisk utvalg bes sekretariatet legge
frem en mer detaljert plan som synliggjør aktuelle applikasjoner/bruksmuligheter,
samt et forslag til organisering av det videre utviklingsarbeid. I prosjektskissen skal
det også skisseres et forslag til driftsopplegg, eierskap/rettigheter og budsjett/
finansiering. Fagpolitisk utvalg ser det som naturlig at tematikken også drøftes på
møte i kontaktutvalget 8. mars.
3. Fagpolitisk utvalg ser positivt på at Østlandssamarbeidet planlegger og gjennomfører
et eget InterCity-arrangement i forbindelse med årets Arendalsuke innenfor en samlet
kostnadsramme på 150.000 kr. Endelig program legges frem for godkjenning på neste
møte i fagpolitisk utvalg.

Saksredegjørelse
Revidert kommunikasjonsplan
Revidert kommunikasjonsplan pr. 1. februar 2019 (med ny struktur) er vedlagt.
Aktivitetsoversikten er oppdatert og justert for å gi en bedre oversikt over gjennomførte og
planlagte aktiviteter.
Aktivitetene i planen drøftes på møte i fagpolitisk utvalg, hvoretter aktivitetsplanen
oppdateres i etterkant.
Ny digital kommunikasjonsplattform
På møtet i fagpolitisk utvalg vil det bli presentert et forslag til en ny digital
kommunikasjonsplattform for InterCity som både fylkeskommunene og Østlandssamarbeidet
kan bruke i sitt kommunikasjonsarbeid.
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Et sentralt element i dette er en ny landingsside – der aktuelt og relevant stoff om InterCity
samles og oppdateres. En slik side kan linkes til andre nettsider samtidig som siden kan
brukes aktivt i evt. IC-kampanjer på sosiale medier. Strategidokumentet som nå er under
utvikling/utarbeidelse vil være et viktig fundament for innholdet på en slik landingsside.

IC-arrangement under Arendalsuka 2019
På møtet i fagpolitisk utvalg presenteres et forslag til opplegg for et IC-arrangement på
Arendalsuka i regi av Østlandssamarbeidet. Ulike modeller med ulikt ambisjonsnivå
synliggjøres.
Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
Separat vedlegg: Revidert kommunikasjonsplan pr. 1. februar 2019
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Saksnr
06/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

ØS 2025 – samferdselsområdet
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Fagpolitisk utvalg viser til at politisk styringsgruppe ØS 2025 i sin innstilling har
utpekt samferdsel som et prioritert politikkområde for Østlandssamarbeidet etter
regionreformen.
2. Fagpolitisk utvalg ser det som naturlig at følgende temaområder på
samferdselsområdet prioriteres høyest etter 1. januar 2020:
-

Saksredegjørelse
Bakgrunn
På møte i kontaktutvalget i juni 2018 ble det oppnevnt en politisk styringsgruppe (ØS 2025)
som fikk i oppgave å vurdere funksjon og oppgaver til Østlandssamarbeidet etter
regionreformen.
Styringsgruppen har innen fristen 1. februar lagt frem sin innstilling og
beslutningsdokumentet m/innstillingen er vedlagt i separat vedlegg.
Som det fremgår av beslutningsdokumentet er samferdsel utpekt som et prioritert
politikkområde for Østlandssamarbeidet etter regionreformen. Endelig beslutning om
retningsvalg gjøres av kontaktutvalget – og sekretariatet vil legge frem en sak om dette
allerede på kontaktutvalgets møte 8. mars 2019.
Aktuelle tema
For sekretariatet kan det derfor være nyttig å få innspill fra fagpolitisk utvalg allerede nå til
hvilke temaer og operative aktiviteter som Østlandssamarbeidet bør prioritere på dette
politikkområdet i årene fremover.
Nedenfor er det i uprioritert rekkefølge listet opp en del ulike temaer som det kan være aktuelt
for Østlandssamarbeidet å fokusere på etter regionreformen på samferdselsområdet:
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utbyggingen av InterCity-traseene på Østlandet - kommunikasjonsarbeid
østlandspakka med innspill til arbeidet med nasjonal transportplan
grensekryssende korridorer (mot Stockholm og Gøteborg)
utforming av strategier for å flytte gods fra vei til båt og bane
byutvikling og strategier for areal og transport
regional havn- og terminalstruktur (gods)
havn- og terminalstruktur for skog/tømmer
vannforvaltning (Oslofjorden, vassdrag)
Jobbing ovenfor Storting og Regjering, eks. budsjettprosessen
Internasjonalt samarbeid (STRING og Scandria Alliance, TEN-T mm)
Klimaspørsmål knyttet til samferdsel
Veg og vegutbygging, vegprising/bompenger og vedlikeholdsetterslep
Kollektivtrafikk
Billettering og sømløse reiser på tvers av fylkene

Dersom fagpolitisk utvalg har innspill til prioriteringer innenfor samferdselsområdet, så vil
disse kunne følge saken som sekretariatet skal legge frem for kontaktutvalget på neste møte.

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen

Separat vedlegg: Beslutningsdokument og innstilling fra politisk styringsgruppe ØS 2025
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Saksnr
07/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Scandria Alliance – videre arbeid
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Fagpolitisk utvalg viser til at Østlandssamarbeidet deltar som partner i Scandria
Alliane og at man nå starter arbeidet med prioritering av saksområder innenfor de
rammer som er gitt i avtaledokumentet.
2. Fagpolitisk utvalg ser det som viktig at man fra norsk side i det videre arbeidet
gjennom Scandria Alliance prioriterer:
a. …
b. ….

Saksredegjørelse
Kontaktutvalget vedtok på møte i juni 2018 å delta i etableringen av Scandria Alliance.
Signert avtale er vedlagt som separat vedlegg.
På møte Brüssel 6. mars vil Anette Solli delta i politiske samtaler med representanter fra de
øvrige regionene som deltar i alliansen. På disse møtene det også bli gitt signaler om hvilke
tema man gjennom alliansen skal prioritere de neste årene.
På møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg fredag 18. januar ble internasjonal adm. gruppe og
sekretariatet i Østlandssamarbeidet bedt om å innhente relevante synspunkter og innspill fra
fylkeskommunene vedr. prioritering av innsatsområder i Scandria Alliance.
Det vises også til utsendt mail 22. januar der medlemmene av fagpolitisk utvalg inviteres til å
komme med innspill og forslag til samarbeidsområder som vi fra norsk side bør prioritere å få
inn i work-plan.
Det er i separat vedlegg lagt ved et notat fra lead partner i Berlin/Brandenburg som peker på
en del aktuelle temaer/problemstillinger som det kan være aktuelt å ha med i handlingsplanen
for alliansens videre arbeid. Fokus i skissen til workplan er multi-modal transport og cleanfuel.
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Dette er ikke uttømmende. Sekretariatsleder savner blant annet et tydelige fokus på (a)
infrastruktur og grensekryssende korridorer og (b) innfasing av ny teknologi som kan gi
mange nye muligheter innenfor mobilitet og transport i fremtiden.
Sekretariatet ser det som ønskelig at man fra norsk side utnytter mulighetene som finnes for å
fremme norske og østlandske interesser i det videre arbeidet.
Evt. synspunkter fra fagpolisk utvalg vil bli fulgt opp i det videre arbeidet.

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
Separat vedlegg:
 Signert samarbeidsavtale Scandira Alliance
 Questions_alliance-meeting
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Saksnr
08/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Årsrapport 2018 - samferdselsdelen
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Utkast til tekst i årsrapporten for 2018 på samferdselsområdet gjenspeiler aktivitetene
som har vært gjennomført i året.
2. Innspill fra utvalget innarbeides i endelig versjon.

Saksredegjørelse
Arbeidet med utarbeidelse av årsrapport for 2018 er nå igangsatt. I separat vedlegg er
førsteutkast til tekst og bilder tatt inn. Utvalget bes vurdere om det er andre tema og/eller
endringer som bør gjøres. (Det understrekes at dette er et råutkast slik at det grafiske vil se
nokså forskjellig ut i endelig versjon).

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen

Separat vedlegg: Utkast tekst årsrapport 2018 - samferdsel
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Saksnr
09/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Høring TEN-T
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet sende inn en uttalelse i forbindelse med
evalueringen av TEN-T innen fristen 14. februar 2019.
2. I Østlandssamarbeidets svar bør man spesielt understreke at man i forbindelse med
revisjonen av TEN-T må inkludere hele strekningen mellom Oslo og Stockholm.

Saksredegjørelse
Bakgrunn
Norge deltar i TEN-T-programmet (Trans-European Transport Network) og de største
europaveiene, jernbanestrekningene, havnene og lufthavnene er med i nettverket.
EU-Kommisjonen gjennomfører nå en ex-post høring om TEN-T for perioden 2007-2013.
Høringsperioden ble åpnet 15. november 2018, og løper frem til 14. februar i 2019.
Samferdselsdepartementet oppfordrer alle norske aktører som har synspunkter på hvordan
TEN-T regelverket har fungert i denne perioden om å avgi sine synspunkter.
Norge deltar i TEN-T gjennom EØS-avtalen kun på regelverksiden og ikke finansielt. Dvs. at
Norge ikke deltar i transportdelen av finansieringsordningen CEF (Connecting Europe
Facility).
Nordiske triangel og TEN-T
Det er viktig å få med hele det nordiske triangelet i TEN-T Network. Dette er i tråd med vår
uttalelse som ble sendt til The European Commission 9. november 2017 der
Østlandssamarabeidet og Osloregionen blant annet påpekte at:
«….in the planned future revision (2021) of the TEN-T Network, the Nordic Triangle connecting
Oslo, Gothenburg and Stockholm should be included…»
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I separat vedlegg vises det til at norske myndigheter i brev 30. april 2018 fra
samferdselsdepartementet har samme posisjon i saken.
Da kommisjonen la frem sitt forslag til CEF (Connecting Europe Facility) 6. juni 2018 var
ikke strekningen Ørebro-Oslo inkludert selv om man både fra svensk og norsk side har
forsøkt å få strekningen inn som prioritert TEN-T-korridor. Det synes ikke å være mulig å
endre dette nå i og med at forhandlingene i rådet og Europaparlamentet er i en
avslutningsfase.
Det åpnes imidlertid for en revidering av planene – en prosess som vil lukkes høsten 2022.
Sekretariatet ser det derfor som viktig å delta i høringen – for blant annet å argumentere for å
få hele det nordiske triangelet inkludert i TEN-T core network.

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen

Separate vedlegg:



Brev fra samferdselsdepartementet 30.04.2018
Høringsuttalelse fra ØS og OR 9. november 2017
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Saksnr
10/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Orienteringer fra fylkene og sekretariatet
Sekretariatets forslag til vedtak
Orienteringene fra fylkeskommunene og sekretariatet tas til orientering.

Saksredegjørelse
Som vanlig legges det opp til korte orienteringer om aktuelle og relevante tema på
samferdselsområdet fra de ulike fylkeskommunene og fra sekretariatet.

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen

17

Saksnr
11/19

Utvalg
Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Møtedato
08.02.2019

Møteplan 2019
Sekretariatets forslag til vedtak
Saken legges frem uten innstilling.

Saksredegjørelse
Følgende møteplan er fastsatt for møtene i fagpolitisk utvalg i 2019:




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

Vårmøtene i fagpolitisk utvalg har de siste årene vært lagt utenfor Oslo (Larvik og Hamar).
Det er ønskelig at utvalget avklarer om man også i 2019 skal gjennomføre vårmøtet i
kombinasjon med en befaring.

Oslo, 1. februar 2019
Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen
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