
 
 

 

Det kongelige samferdselsdepartement 

Det kongelige nærings- og fiskeridepartement 
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Postadresse: Postboks 8010 Dep 0030 Oslo 
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Nasjonal transportplan 2025-2036: Invitasjon til fellesmøte 

Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til brev av 

22. juni 2022 om fremskynding av NTP, der det fremgår at vi vil komme tilbake med nær-

mere informasjon om opplegget for ekstern forankring av NTP-arbeidet.  

 

SD og NFD vil nå invitere Sametinget, fylkeskommunene, de største byene og KS til et fel-

lesmøte 12. desember kl. 12.30–16.00 i auditoriet i R5, Akersgata 59 i Oslo. I møtet invi-

teres Sametinget, fylkeskommunene og bykommunene til å gi innspill til tema som er rele-

vant for neste nasjonale transportplan.  

 

Hver av aktørene inviteres til å stille med inntil tre personer, inklusiv administrativ støtte. I til-

legg inviteres KS til å delta med tre observatører og transportvirksomhetene to observatører. 

 

Dagsorden 

Dagsorden for møtet er som følger:  

1. Velkomst og innledning ved samferdselsministeren og fiskeri- og havministeren 

2. Sametinget, fylkeskommunene og byene presenterer utfordringer og muligheter i for-

bindelse med NTP 2025–2036. Diskusjon/spørsmål. 

3. Avslutning ved Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Under punkt 2 vil Sametinget, fylkeskommunene og storbykommunene inviteres til å gi inn-

spill knyttet til tema som er relevant i det videre arbeidet med neste nasjonale transportplan. 

SD og NFD vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette. 

 

Det blir enkel servering av drikke og frukt/snacks.  

 

 

Ifølge liste  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/2063-6 

Dato 

25. oktober 2022 

 

 



 

Side2 
 

Kontaktpersoner og påmelding 

Vi ber om at det innen 4. november 2022 oppgis 1-2 kontaktpersoner fra hver fylkeskom-

mune/bykommune/Sametinget samt KS for praktiske beskjeder mv. i tilknytning til møtet, 

herunder om aktørenes bidrag under punkt 2 på dagsorden. Dette, og endelig påmelding, 

kan sendes til kontorstøtte@sd.dep.no. 

 

Vi ber om endelig påmelding innen 20. november, og at denne merkes «Påmelding NTP-

møte 12. desember», med navn, tittel, tilhørighet og kontaktinformasjon til dem som meldes 

på. Husk å ta med legitimasjon for registrering i resepsjonen i R5.  

 

Dersom det er noen spørsmål, kan disse rettes til Tomas Nyblom i SD på e-post                 

Tomas-Erikstad.Nyblom@sd.dep.no, alternativt på telefon 22 24 83 11.  

 

Vi ser frem til innspill og diskusjoner, og ønsker velkommen til møtet! 

 

Med hilsen 

  

  

 

Jon-Ivar Nygård 

samferdselsminister 

 

Bjørnar Selnes Skjæran 

fiskeri- og havminister 

  

 

 

 

Kopi 

Avinor AS 

Bane NOR SF 

Jernbanedirektoratet 

Kystverket hovedkontoret 

Nye Veier AS 

Statens vegvesen 
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Adresseliste 

Agder fylkeskommune 

Bergen kommune 

Innlandet fylkeskommune 

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Oslo kommune - Byrådet 

Rogaland fylkeskommune 

Sametinget 

Stavanger kommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Trondheim kommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Vestland fylkeskommune 

Viken fylkeskommune 

 


