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Ansvar / frist
1. Dagsorden/referatsaker
Protokoll fra møte nr. 7/2010 ble godkjent.
2. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 v/SVV og JBV
Terje Moe Gustavsen ga en kort muntlig redegjørelse for hva forslag til statsbudsjett
innebærer for O3 og Statens vegvesens ansvarsområde i Oslo og Akershus.
Det er ønske om mer informasjon om bevilgninger til Bjørvika‐prosjektet.
Anita Skauge ga en orientering om konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2011 for
jernbanen og togtilbudet i Oslo og Akershus.
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Saken tas til orientering.

3. Byrådets budsjettforslag for 2011 v/Oslo kommune
Jøran Kallmyr ga en orientering av Byrådets forslag til budsjett for 2011.
Oslo kommune har etablert et nettsted hvor publikum kan legge igjen beskjed om hull
i vegbanen og kommunen har som ambisjon at disse er reparert innen 48 timer.
Kommunen inviterer Statens vegvesen med på å delta på denne løsningen. SVV er
positiv til dette.
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Saken tas til orientering.
4. Låneopptak per 2. tertial og prognose 2010
Orientering sendt ut med møteinnkallingen.
Saken tas til orientering.
5. Gjennomgang status/planstatus store prosjekter
Orienteringer for riksveg og kollektivprosjekter var sendt ut med møteinnkallingen.
Ønske om orientering av status for planlegging av E18 Vestkorridoren på neste møte.
Saken tas til orientering.
6. Sekretariatet orienterer
• Arbeid med å lage et system for mål‐ og resultatstyring er satt i gang.
• Det har vært avholdt et oppstartsseminar for arbeidet med grunnlag for
langsiktig prioritering i Oslopakke 3 og det arbeides med å organisere opp
prosjektet.
• Arbeider med å etablere system for rapportering av bruken av O3‐midler.
Saken tas til orientering
7. Eventuelt
• Det er ikke behov for å avholde møte i politisk referansegruppe i november
som tidligere berammet, foreslås utsatt til etter nyttår.
•

Anders Jordbakke ga en orientering av status for trafikkomlegging som følge av
Bjørvika‐prosjektet. Det jobbes med avbøtende tiltak med fokus på
framkommelighet for buss i nært samarbeid med andre berørte parter.

Neste møte i SG blir som tidligere berammet 8. november.
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