Protokoll fra møte i administrativ samferdselsgruppe

Tid: Tirsdag 5. mai 2020 kl. 14:00-16:00
Sted: Videomøte Microsoft TEAMS

Til stede:
•
•
•
•

Innlandet fylkeskommune: Aud Margrethe Riseng
Oslo kommune: Tom-Alex Hagen
Vestfold fylkeskommune: Siv Tørudbakken
Viken fylkeskommune: Knut Sletta

I tillegg deltok:
•

Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder Østlandssamarbeidet (referent)
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17/2020 Konstituering med valg av leder og nestleder
Forslag til vedtak
1. Administrativ samferdselsgruppe tar mandatet til orientering
2. Administrativ samferdselsgruppe velger følgende medlemmer til leder og nestleder for
perioden 2020-2021:
a. … velges til leder
b. … velges til nestleder

Behandling
Etableringen av administrativ samferdselsgruppe ble formalisert gjennom vedtak
på administrasjonsutvalgets konstituerende møte 24. januar der også gruppens mandat ble vedtatt.
Etter å ha drøftet saken ble Knut Sletta (Viken) valgt som leder og Aud Margrethe Riseng (Innlandet)
valg som nestleder for 2020-2021. Det legges til grunn at Aud Margrethe Riseng overtar ledervervet i
siste del av valgperioden og at ny nestleder da velges.

Vedtak
1. Administrativ samferdselsgruppe tar mandatet til orientering
2. Administrativ samferdselsgruppe velger følgende medlemmer til leder og nestleder for
perioden 2020-2021:
a. Knut Sletta velges til leder
b. Aud Margrethe Riseng velges til nestleder

18/2020 Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak
Administrativ samferdselsgruppe godkjenner protokoll fra møte 24. april 2020

Behandling
Samferdselsgruppen sluttet seg til innstillingen.

Vedtak
Administrativ samferdselsgruppe godkjenner protokoll fra møte 24. april 2020
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19/2020 Høringsuttalelse NTP 2022-2033
Forslag til vedtak
1. Administrativ samferdselsgruppe slutter seg til hovedinnholdet i utsendt høringsuttalelse
datert 29. april 2020.
2. Sekretariatet bes om å innarbeide følgende innspill fra adm. samferdselsgruppe i
høringsuttalelsen:
a. …
b. …
c. …
3. Justert høringsuttalelse legges frem for politisk behandling på møte i fagpolitisk utvalg 11.
mai 2020

Behandling
På møtet ble det gitt uttrykk for at NTP-uttalelsen nå er blitt bra.
Følgende innspill ble gitt:
•
•
•
•

Det er enighet om at InterCity fortsatt skal være førsteprioritet for Østlandssamarbeidet selv
om man selvsagt kan diskutere om kravet om full utbygging med dobbeltspor i hele Intercitytriangelet fortsatt skal være et ufravikelig krav.
Det bør presiseres at prioriterte NTP-prosjekter også skal ha stor samfunnsnytte.
Kostnadene til drift av fylkesvegene synes å øke sterkt – og dette kan medføre at vedlikehold
og investeringer på fylkesvegnettet vil bli nedprioritert. Ønskelig at dette kommer klart fram i
høringsuttalelsen.
Det ble poengtert at man IKKE må sette InterCity opp mot fylkesvegene i NTP-uttalelsen.
(Disse investeringsområdene er dessuten på ulike budsjettposter.)

Samferdselsgruppa ser ellers positivt på at det klargjøres et utkast til tilsvar (Aftenpostn) om InterCity
slik at dette kan drøftes nærmere på møte i fagpolitisk utvalg mandag 11. mai. Man er innforstått
med at det kan bli krevende å utforme en tekst som kan samle full støtte hos alle i forkant av møtet i
fagpolitisk utvalg.

Vedtak
1. Administrativ samferdselsgruppe slutter seg til hovedinnholdet i utsendt høringsuttalelse
datert 29. april 2020.
2. Sekretariatet bes om å innarbeide følgende innspill fra adm. samferdselsgruppe i
høringsuttalelsen:
a. Klargjøre at InterCity fortsatt er det viktigste prosjektet for Østlandssamarbeidet inn
mot NTP 2022-22033
b. Poengtere sterkere at samfunnsnytte må vektlegges i valg av prosjekter i NTP
c. Klargjøre at det må avsettes ekstra ressurser de nærmeste årene til vedlikehold av
fylkesvegene.
3. Justert høringsuttalelse legges frem for politisk behandling på møte i fagpolitisk utvalg 11.
mai 2020
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20/2020 Korte orienteringer fra fylkeskommunene
Forslag til vedtak
Administrativ samferdselsgruppe tar informasjonen til orientering

Behandling
Medlemmene i adm. samferdselsgruppe gav korte orienteringer om arbeidet på samferdselsområdet
i egen fylkeskommune. Stikkord fra orienteringene framgår av tabellen nedenfor:

Innlandet

Politisk og adm.
organisering
Formannskapsmodell med
eget samferdselsutvalg,
fylkesutvalg og fylkesting.
Rolleforståelse må gå seg
til.

Utfordringer knyttet til
korona
Kollektivtrafikk berørt
Drift og investeringer
går som planlagt

E16 og RV 4 – samarbeid
med Viken

Fylkeskommunen er den
aktøren som tar helhetlige
grep
Vestfold og
Telemark

Oslo

Viken

Formannskapsmodell med
hovedutvalg for samferdsel
Godt samarbeid mellom
politikk og adm.
Adm. delt inn i 5 seksjoner
Parlamenterisme m/
Samferdsels- og
miljøutvalg, bystyre og
«byregjering»

Parlamentarisme (nytt
system for Viken, med
lengre tidslinjer enn det
man har vært vant til)

Strategisk viktige
infrastrukturprosjekter
Rollefordeling krevende
mellom FK, SVV og
fylkeskommunen, OPS og
Nye Veger

Kollektivtrafikk berørt

Kollektivtrafikk –
bortfall av betydelige
inntekter.

NTP-viktig å fullføre
prosjekter
Vestfoldbanen
Fylkesveger (portefølje)
E134 og E18
Firefeltsveg gjennom hele
fylket undervegs
Arbeid med planstrategier
og planbehov
Oslopakke 3

Etterspørsel og
kapasitet. Når blir
situasjonen
normalisert?
Kollektivtrafikk - bortfall
av betydelige inntekter
(Gjelder alle
kollektivselskapene i
fylket)

Oslopakke 3, E18 og
bompengeforlik. Nye
forhandlinger?

Økte kostnader og
redusert skatteinngang
Kommer nye pakker fra
Regjeringa?
Vei: Normal produksjon
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Adm. samferdselsgruppe sluttet seg til innstillingen.

Vedtak
Administrativ samferdselsgruppe tar informasjonen til orientering

21/2020 Handlingsplan 2020
Forslag til vedtak
1. Administrativ samferdselsgruppe tar informasjonen til orientering
2. Sekretariatet bes forberede en sak til møte i fagpolitisk utvalg om justert
handlingsplan/aktivitetsplan 2020 der følgende innspill fra adm. samferdselsgruppe
innarbeides.
a. …
b. …
c. …

Behandling
Administrativ samferdselsgruppe viser til at tiltakene i vedtatt handlingsplan fortsatt bør være
styrende for aktivitetene i 2020.
Enighet om at arbeidet med NTP og InterCity (herunder kommunikasjonsarbeid) bør ha høy prioritet.
Utfordringen her er at det synes vanskelig å ha fysiske møter med politikere på Storting/Regjering –
samtidig som alle komitehøringer gjennomføres på digitale plattformer. Kommunikasjonsavdelingene i fylkeskommunene bør trekkes inn i arbeidet.
Det ble klart signalisert fra samferdselsgruppen at det ikke er sannsynlig med fysiske møter før
sommeren – og at det videre arbeidet bør ta hensyn til dette.
En digital aktivitetsplan for hele 2020 synes nødvendig/ønskelig å utforme. Her kan det være naturlig
med hyppigere og mer spissede tematiske politiske og adm. møter. Utkast til en slik digital
aktivitetsplan utarbeides og legges frem for drøfting på møte i fagpolitisk utvalg på møte 11. mai.

Vedtak
1. Administrativ samferdselsgruppe tar informasjonen til orientering
2. Sekretariatet bes forberede en sak til møte i fagpolitisk utvalg om justert
handlingsplan/aktivitetsplan 2020 der følgende innspill fra adm. samferdselsgruppe
innarbeides.
a. Tydelig prioritering av NTP- og IC-arbeid med særlig fokus på
kommunikasjonsaktiviteter
b. Digital aktivitetsplan, evt. med hyppigere politiske og adm. møter utformes.
Sekretariatet utarbeider skisse som kan drøftes på neste møte i fagpolitisk utvalg
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22/2020 Korte orienteringer fra sekretariatet
Forslag til vedtak
1. Administrativ samferdselsgruppe tar informasjonen fra sekretariatet til orientering
2. Følgende innspill fra adm. samferdselsgruppes følges opp av sekretariatet:
a. …
b. …
c. …

Behandling
Sekretariatet orientere kort om følgende saker:
A.
B.
C.
D.

Landingsside for InterCity m/presentasjon av første versjon.
Scandria Alliance m/orientering om struktur, organisering og fremdrift.
Høring NTP med frist 1. juli 2020, der utredningene fra fagetatene skal kommenteres.
Kommunikasjonsaktiviteter med fokus på NTP 2022-2033 og InterCity, der det vil være
naturlig å koble kommunikasjonsavdelingene i fylkeskommunene til arbeidet.

Vedtak
Administrativ samferdselsgruppe tar informasjonen fra sekretariatet til orientering

23/2020 Strategiprosess
Forslag til vedtak
Administrativ gruppe tar informasjonen om justert strategiprosess til orientering. Sekretariatet bes
innarbeide følgende innspill i det videre arbeidet:
•
•

…
…

Behandling
Østlandssamarbeidets strategi bør anses som en strategi for hvordan fylkeskommunene skal
samarbeide i landsdelen, og ikke en strategi for Østlandssamarbeidet adskilt fra fylkeskommunenes
virksomhet.
Adm. samferdselsgruppe var tydelig på at dialogmøtene med fylkeskommunene bør gjennomføres
som digitale møter. Gjennomføringen av møtene med den enkelte fylkeskommune kan bli mer
fleksible i og med at møtene ikke nødvendigvis må gjennomføres sekvensielt på samme dag
Det er naturlig at det utarbeides en oppsummering etter dialogmøtene – og på samferdselsfeltet er
det ønskelig at adm. samferdselsgruppe får mulighet til å drøfte disse innspillene som en del av
strategiprosessen.
Innspillene fra adm. samferdselsgruppe tas med i det videre arbeidet i forbindelse med at ny tidslinje
for strategiprosess skal drøftes på møte i fagpolitisk utvalg 11. mai og endelig bestemmes på møte i
representantskapet 12. juni.
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Vedtak
Administrativ gruppe tar informasjonen om justert strategiprosess til orientering. Sekretariatet bes
innarbeide følgende innspill i det videre arbeidet:
•
•

Dialogmøtene med fylkeskommunene bør gjennomføres som digitale møter før
sommerferien
Innspillene på samferdselsområdet fra de ulike fylkeskommunene samles/sammenstilles og
legges frem for diskusjon i adm. samferdselsgruppe.

24/2020 Møte i fagpolitisk utvalg 11. mai
Forslag til vedtak
Administrativ samferdselsgruppe tar informasjonen til orientering og slutter seg til møteopplegget
for møte i fagpolitisk utvalg 11. mai

Behandling
Konstituerende møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel gjennomføres som TEAMS-møte mandag 11.
mai kl. 14:00-15:30. Det legges opp til en kort saksliste i og med at dette er første møte i utvalget.
Følgende saker behandles
1.
2.
3.
4.
5.

Valg av leder og nestleder i utvalget
Orienteringer (status) fra fylkeskommunene
Behandling av høringsuttalelse NTP 2022-2033 (og evt. tilsvar IC, Aftenposten)
Drøfting av Østlandssamarbeidets aktivitetsprogram på samferdselsområde i 2020
Møteplan 2020 for utvalget

Adm. samferdselsgruppe sluttet seg til innstillingen i saken.

Vedtak
Administrativ samferdselsgruppe tar informasjonen til orientering og slutter seg til møteopplegget
for møte i fagpolitisk utvalg 11. mai

25/2020 Møteplan 2020
Forslag til vedtak
Det legges opp til følgende tentative møteplan for administrativ samferdselsgruppe i 2020:
•
•

…
…

Behandling
Møteplanen (adm. samferdselsgruppe) for 2020 fastsettes etter møtet i fagpolitisk utvalg, For å
drøfte et mulig tilsvar til Aftenpostens leder 5. mai, er det aktuelt å gjennomføre et nytt møte i adm.
samferdselsgruppe fredag 8. mai kl. 10:30-11:00. Gjennomføringen av et slikt møte bekreftes
nærmere i forkant.
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Vedtak
1. Møteplan for administrativ samferdselsgruppe i 2020 fastsettes etter møte i fagpolitisk
utvalg 11. mai.
2. Tentativt tidspunkt for neste møte i samferdselsgruppa er fredag 8. mai. Kl. 10:30-11.00.
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