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Oslopakke 3 – Styringsgruppe: Møte nr 18/2009 (14. desember 2009)
Sted:
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Terje Moe Gustavsen

Til stede:

Nils Aage Jegstad, Akershus fylkeskommune
Jøran Kallmyr, Oslo kommune
Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen

Forfall:

Elisabeth Enger, Jernbaneverket

For øvrig
møtte:

Thomas Tvedt og Njål Nore, Akershus fylkeskommune
Ivar Sørlie og Ellen‐Christine Koren, Oslo kommune
Lars Aksnes, Anders Jordbakke, Per Morten Lund og Marit Ulveseth, Statens vegvesen
Henrik Berg, Oslopakke 3‐sekretariatet

Kopi til:

Lars Erik Nybø, Øyvind Rørslett og Arild Vold, Jernbaneverket
Kjell Solem, Gunnar Fitje og Hans Silborn, Statens vegvesen
Ansvar / frist

1. Dagsorden/referatsaker
Protokoll fra møte nr. 17 ble godkjent.
2. Handlingsprogram for Oslopakke 3
Innstilling til Stortinget fra transport‐ og kommunikasjonskomiteen (Innst. 96S)
foreligger og Prop. 53S Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010 ventes å bli behandlet i
Stortinget 15. desember.

Postadresse
Oslopakke 3
c/o Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Telefon: 91361515
post@oslopakke3.no
www.oslopakke3.no

Kontoradresse
Østensjøveien 34
0667 OSLO
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Akershus og Oslo orienterte kort om behandling av budsjett/økonomiplan for 2010.
3. Orientering til Stortinget om Oslopakke 3
Forslag til disposisjon ble lagt frem og diskutert. Det tas sikte på at det utarbeides et
utkast i tråd med foreslått disposisjon i løpet av januar 2010.

O3‐sekretariat

4. Inflasjonsjustering av bompengetakstene
Styringsgruppen fattet følgende vedtak:
"I tråd med lokale vedtak i Akershus og Oslo, og St. prp 40 (2007‐2008) Om Oslopakke
3 trinn 1, anbefaler Styringsgruppen at bompengetakstene justeres årlig for
utviklingen i konsumprisindeksen (KPI), og slik at regulering skjer tidlig i året.
Grunntaksten avrundes til nærmeste hele krone.
For regulering av takstene i 2010 legges til grunn KPI‐utviklingen siden innføring av ny
grunntakst, 1. juli 2008."
Statens vegvesen region øst igangsetter prosessen med å implementere prisjustering
for 2010.
5. O3‐sekretariat
Forslag til mandat, bemanning og 2010‐budsjett for O3‐sekretariat ble vedtatt.
6. O3‐organisering for øvrig
Arbeidsgruppen la frem foreløpige vurderinger. Styringsgruppen legger til grunn
følgende for det videre arbeidet:
Styringsgruppen i Oslopakke 3 vil ha fokus på prioritering av kollektivtilbud og
infrastrukturprosjekter finansiert gjennom Oslopakke 3, og vektlegger effektiv
samordning og gjennomføringsevne innenfor O3‐arbeidet, konkretisert ved rullering
av handlingsprogram og budsjettprosesser. I tillegg vil Styringsgruppen gi innspill til
planprosesser og gjennomføring/oppfølging av tiltak finansiert av O3‐midler
Eksisterende etater og virksomheter innenfor O3‐samarbeidet (Ruter, SVV, JBV, SAM,
mv.) har et tydelig ansvar (for budsjett, gjennomføring, samordning, osv) i dag og
samordningsorganer innenfor O3 skal ikke endre dette.
Styringsgruppen vektlegger en god koordinering mot det regionale plansamarbeidet i
Oslo og Akershus, men organiserer ikke arbeidet særskilt med tanke på dette.
Styringsgruppen legger til grunn at det etableres en bredt sammensatt koordinerings‐
gruppe for Oslopakke 3 (KG O3) som har som hovedoppgave å fremskaffe godt faglig
beslutningsunderlag til styringsgruppen.
Mandat og sammensetning av KG O3 legges frem til behandling i styringsgruppemøte
18/1. Forslag utarbeides av den administrative koordineringsgruppen.
Den administrative koordineringsgruppen opprettholdes som et organ som

SVRØ
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forbereder/kvalitetssikrer sakspapirene til møtene i SG. Antall deltakere reduseres
som følge av etablering KG O3.
Styringsgruppen ser ikke at det organiseres særskilte arbeidsgrupper for samordning
av deltemaer under KG O3 som en del av O3‐systemet.
Dette er ikke til hinder for at aktørene lager samordningsarenaer, men dette blir i
tilfelle ikke en del av O3‐systemet.
7. Oppstart 2010
Sekretariatet ble bedt om å forberede oppstartsmøte 18/1 i tråd med fremlagt forslag O3‐sekretariat
til agenda.
Møtetidspunkt for politisk referansegruppe avklares mellom styringsgruppe‐
medlemmene.
8. Eventuelt
Sekretariatsleder orienterte kort om aktiviteter i sekretariatet og hovedfunn i
holdningsundersøkelsen om bompengeordningen for 2009.
Oslo kommune orienterte om igangsetting av planarbeid E18 Vest (Oslo).
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