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Saksbehandler

Arild Nygård

Til: Styringsgruppen
Fra: Oslopakke 3-sekretariatet

Vår dato:

2013 – 02 – 26

Oslopakke3 – Styringsgruppe: Møte nr 2/2013 (26. januar)
Sted:
Galleriet (Akershus fylkeskommune)
Møteleder: Terje Moe Gustavsen
Til stede:

Nils Aage Jegstad – Akershus fylkeskommune
Ola Elvestuen – Oslo kommune

For øvrig
møtte:

Tron Bamrud og Thomas Tvedt – Akershus fylkeskommune
Ellen-Christine Koren– Oslo kommune
Hans Silborn, Turid Stubø Johnsen, Anders Jordbakke og Lars Aksnes– Statens vegvesen
Olav Fosli, Terje Rognlien og Arild Nygård – Oslopakke 3-sekretariatet
Anne-Karin Sogn og Carsten Stryhn – Fjellinjen (deltok på punkt 2)
Ansvar / frist

1. Dagsorden/Referat
Referat fra møtet 15. januar ble godkjent.
2. Orientering fra Fjellinjen
Anne-Karin Sogn og Carsten Stryhn orienterte Styringsgruppen om
arbeidet som gjøres med kostnadsreduserende tiltak i Fjellinjen,
trafikkutvikling 2012 og foreløpig 2013. Antall passeringer i 2012 gikk
opp 0,7 % i forhold til 2011. Takstøkningen 1. februar 2013 har foreløpig
ikke hatt noen påvirkning på trafikkvolumet.
3. Handlingsprogram 2014-2017 - Orientering
O3-sekretariatet orienterte om status for Handlingsprogram 2014-17.
Oppdaterte anslag fra Fjellinjen viser lavere netto resultat for 2014-17
enn det som lå til grunn for Handlingsprogram 2013-16/Revidert avtale.
Det vil bli innhentet oppdaterte bevilgningsbehov for porteføljen i den
nærmeste tiden.
Planen innebærer at SG skal vedta endelig forslag til Handlingsprogram
2014-17 på møtet den 8. mai.
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4. Mål- og resultatstyring – statusorientering
O3-sekretariatet orienterte om arbeidet med revideringen av mål- og
resultatstyringssystemet. Det har vært fokus på hvordan en skal innrette
målbildet til det nye klimaforliket i Stortinget, og også en total
revurdering av andre mål og tilhørende indikatorer. Arbeidet samkjøres
med prosjektet i Vegdirektoratet som skal utarbeide indikatorer for
O3bypakker.
sek/SVRØ??
5. Eventuelt
Det fremkom underveis i møtet et ønske om at Styringsgruppen får en
orientering om prosjektet Grindgut. Prosjektet arbeider med planlegging
og anskaffelse av nytt sentralstyringssystem for bompengeselskapene i
Norge.

Neste møte i SG er berammet til tirsdag 19. mars kl. 08.00 – 0930 hos Vegdirektoratet.

