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1. Dagsorden og referatsaker
Forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.
Protokoll fra møte nr 8/2009 (30. april) ble godkjent med presisering av
formulering i vedtaket under punkt 3 og deltageroversikt.
2. Handlingsprogram 2010 – 2013
Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram
Elisabeth Enger informerte om at Jernbaneverkets handlingsprogram er sendt ut
for innspill og kommentarer fra offentlige parter og organisasjoner. Frist for
innspill er 1. juli.
Økonomiske rammer jf Kommuneproposisjonen 2010 (St.prp. nr.68 (2008 –
2009)
Statens vegvesen presenterte tabell med oversikt over statlig rammer til
fylkesvegnettet (tabell 6.1 s 46 i St.prp. nr. 68).
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Ansvar / frist
Revidert nasjonal budsjett(St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet 2009)/St.prp. nr. 72 (2008 – 2009) Om nokre
saker på Samferdselsdepartementets område
I St.prp. nr. 67 foreslår regjeringen å bevilge 215 mill kr ekstra til Bjørvika i
2009. I St.prp. nr. 72 sier Samferdselsdepartementet at de er positive til oppstart
av anleggstart på strekningen Jar-Bekkestua på Kolsåsbanen i 2009, og at
merbehovet på Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen i 2009 må prioriteres innenfor
gjeldene økonomiske rammer for Oslopakke 3.
Statens vegvesen presenterte tabell med oppdatert oversikt over
 Inntekter (stat/rammetilskudd og bompenger)
 Bindinger på riksvegnettet/fylkesveger og kollektivtiltak
 Forslag til prioritert ramme til riksveger jf SVV forslag til
Handlingsprogram for riksvegnettet 2010 - 2013
 Ramme for midler til drift av kollektivtrafikk
 ”Frie midler” til prioritering av nye prosjekter på fylkesveger og til
kollektivtiltak.
Statens vegvesen forslag til prioriteringer på riksvegnettet
Statens vegvesen forslag til prioriteringer på riksvegnettet er lagt fram i dag, 18.
mai. Forslag til prioritering av programområder på riksvegnettet i Oslopakke 3området legges fram til drøfting i styringsgruppen før det offentliggjøres.
Oppsummering – videre prosess
Styringsgruppen må på møtet den 25. mai ta stilling til fordeling av bompenger
til statlige tiltak, fylkesveger og kollektivtiltak i Akershus og fylkesveger og
kollektivtiltak i Oslo.
Akershus fylkesting og Oslo bystyre må pga statsbudsjettet for 2010 behandle
overordna rammer for HP 2010 – 2013 før sommerferien. Det legges opp til å
rullere handlingsprogrammet for Oslopakke 3 årlige jf Oslo og Akershus
rullering av økonomiplan, samtidig som det er viktig å få fram langsiktige
prioriteringer.
Styringsgruppen ber om at det til møtet den 25. mai utarbeides et forslag til
Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010 - 2013 som viser:
 statlige midler/bompenger til riksvegnettet i Oslo og Akershus
 fordeling av midler til kollektivprosjekter/fylkesvegprosjekter
 bundne midler per år
 mulighet for å prioritere nye store prosjekter (planleggingsprogram)
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3. Sekretariatsleder – status for tilsetting
Det forgår drøftinger om arbeidsbetingelser med innstilt kandidat.
Sekretariatsleder vil være på plass i løpet av august.
4. Eventuelt
Regionalt plansamarbeid i Oslo og Akershus
Miljøverndepartementet leder arbeidet med regionalt plansamarbeid i Oslo og
Akershus. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er representert i
politiske og administrative grupper knyttet til samarbeidet.
Anders Jordbakke er oppnevnt som kontaktperson for Oslopakke 3 arbeidet i
arbeidsutvalg og administrativ koordineringsgruppe. I tillegg bør representanter
for Jernbaneverket Region Øst og Statens vegvesen Region Øst trekkes inn i
utredningsarbeidet.
Rutiner for utbetaling til Ruter
Rutiner for utbetaling av midler til Ruter ble også drøftet på møte nr 2/2009 den
9. februar. Akershus fylkeskommune og Oslo kommune må sende anmodning
om utbetaling av midler til Ruter til Statens vegvesen Region Øst.
Maritu/2009-05-22
Revidert møteplan for våren:
• Mandag 25. mai kl 1400 – 1630
• Mandag 15. juni kl 1400 - 1630
• Onsdag 24. juni kl 1400 – 1630

