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Ny modell for prosess og organisering av arbeidet med Nasjonal
transportplan 2022 - 2033
Vi viser til møtet 4. januar 2019 med KS om arbeidet med neste Nasjonal transportplan.
Vedlagt følger brev som Samferdselsdepartementet har sendt til transportvirksomhetene om
ny prosess og organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Som det
fremgår her er det i lys av omorganisering og flytting av ansvar for sams vegadministrasjon til
fylkeskommunene og gjennomføring av regionreformen behov for større involvering av
politisk nivå i fylkeskommunene og de største bykommunene tidligere i planprosessen. I
tillegg legges det til rette for at Sametinget kan bidra i arbeidet i relevante spørsmål.
Samferdselsdepartementet vil i 2019 invitere fylkeskommunene, de største bykommunene
og Sametinget til å komme med egne innspill til NTP-arbeidet i flere omganger. Nå i tidligfase
av arbeidet ønsker departementet innspill om hva som er de største utfordringene på
transportområdet i de ulike regionene.
Departementet vil også opprette en kontaktgruppe hvor KS, fylkeskommunene, de største
bykommunene og Sametinget deltar på politisk nivå og som vil være politisk ledet fra
Samferdselsdepartementet. Det inviteres til første møte i denne gruppen 08.03.19, kl. 12301430. Vi kommer senere tilbake med sted og dagsorden for møtet.
KS og representanter for fylkeskommunene har tidligere sittet som observatører i
virksomhetenes styringsgruppe. Samferdselsdepartementet vil nå opprette en styringsgruppe
for NTP som ledes av SD og hvor virksomhetslederne i Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor og Nye Veier sitter. Dette innebærer at virksomhetenes
styringsgruppe opphører. Samferdselsdepartementet ønsker derfor å etablere en dialog med
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fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget gjennom den politiske
kontaktgruppen.
Vi ber om at storbykommunene som har mottatt dette brevet formidler det videre til de
enkelte kommunene som inngår i storbyområdet.
Med hilsen

Tore Raasok (e.f.)
ekspedisjonssjef
Jan Fredrik Lund
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Adresseliste
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Bergen kommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
KS
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Stavanger kommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trondheim kommune
Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
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