Møtereferat

Dato:

30. mars 2020

Fra/til:

Referent:

Joachim Rønnevik

Møteleder: Villa Kulild (første del av
møtet)/Tore Raasok

Saksnr.:

19/230

Til stede

Villa Kulild (første del av møtet), Tore Raasok, Anders Buttedahl, Tove Flølo, Ottar Ostnes, Fredrik

(telefon):

Birkheim Arnesen, Susanne Stephansen (deler av møtet), Einar Vik Arset, Per Jan Osdal, Ingrid Dahl
Hovland, Bjørne Grimsrud, Wenche Kirkeby, Margrete Snekkerbakken, Jon Inge Lian, Anette
Aanesland, Kirsti Slotsvik, Anita Skauge, Gorm Frimannslund, Nina Valle, Jan Fredrik Lund, Gry
Dyregrov Hamarsland, Mari Braaten Larssen, Karin Johanne Jacobsen, Arnhild Wartiainen, Øystein
Haga Skånland, med flere saksbehandlere i departementet

Fraværende: Dag Fak-Petersen
Kopi:

Endelig referat fra møte 30.03.20 i styringsgruppen for
Nasjonal transportplan 2022-2033 (telefonmøte)
1. Velkommen ved departementsråden
Departementet takket for leveransene på oppdrag 9. Departementet går nå gjennom
svarene. Formålet med møtet er en første gjennomgang av enkelte hovedpunkter
som departementet har notert seg så langt.
2. Referat fra forrige møte
Ingen merknader.
3. Departementets overordnede vurdering av oppdrag 9 om prioriteringer
Transportvirksomhetene har i stort levert godt på oppdraget, men det gjenstår
fortsatt arbeid. Departementet vil melde tilbake til virksomhetene på konkrete
områder hvor det er behov for oppfølging.
Transportvirksomhetene er bedt om å prioritere sektorvis med utgangspunkt i en
samlet ramme på drøyt 800 mrd. kr. i ramme A og om lag 1000 mrd. i ramme B.
Virksomhetene prioriterer gjennomgående drift og vedlikehold høyt og med unntak
av Kystverket på om lag samme nivå i begge rammene. Derfor er det først og fremst
investeringsnivået som endres fra ramme A til B.

4. Gjennomgang av virksomhetenes svar på oppdrag 9
Virksomhetenes svar ble gjennomgått med henblikk på utfordringer, håndtering av
bindinger, grad av optimalisering, tverrsektorielle analyser, samfunnsøkonomiske
analyser, digitalisering, teknologi, samfunnssikkerhet og korridorfordeling. Det ble
konstatert at det har vært liten grad av samordning av besvarelser mellom
virksomhetene. Virksomhetene leverte imidlertid felles svar om digital integrasjon
mellom vei- og kollektivsektoren og felles svar om by.
Utover den sektorvise gjennomgangen, herunder identifisering av enkelte områder
som ikke er fullt ut dekket i h.h.t oppdraget, ble det reist konkrete spørsmål til
virksomhetene. Departementet vil følge opp dette skriftlig.
Departementet vil også følge opp virksomhetene på temaer av felles karakter som
metodebruk og forutsetninger i de samfunnsøkonomiske analysene, beregninger av
klimaeffekt, teknologi/digitalisering, og samfunnssikkerhet.
5. Status NTP og neste møte i styringsgruppen
Departementet orienterte om at vi legger opp til at framdriften for Nasjonal
transportplan går som planlagt. Brev om indikatorer for de transportpolitiske målene
er imidlertid forsinket.
Fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget har frist 14. mai til å
komme med forslag til prioriterte løsninger.
Samferdselsdepartementet har invitert til offentlig høring av svarene på oppdragene.
Høringsfrist er 1. juli i år.
Regionale møter med fylkeskommuner/de største bykommunene/Sametinget er
planlagt gjennomført etter sommeren. Departementet vil komme tilbake til opplegget
for disse møtene.
Departementet gjorde oppmerksom på at "Koronakrisen" kan få konsekvenser for
den praktiske gjennomføring av prosessen og ikke minst for hvordan aktiviteten i
sektoren vil utvikle seg over tid. Dette må vi følge nøye med på og ta hensyn til
Når det gjelder videre prosess for oppfølging av oppdrag 9 vil departementet
oversende spørsmål til virksomhetene i slutten av april, med svarfrist innen utgangen
av mai. Virksomhetene oppfordres likefullt til å arbeide videre med de delene av
oppdrag 9 de ikke har svart fullstendig på.
Neste styringsgruppemøte planlegges gjennomført i midten av juni. Departementet
vil sende forespørsel til virksomhetene med forslag til dato.
6. Eventuelt
Ingen saker
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