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1. Dagsorden/referat
Referat fra O3 SG den 14.september 2015 godkjennes med følgende
justeringer fra Akershus Fylkeskommune:
Punkt 2, annet avsnitt endres til:
Styringsgruppen legger til grunn at den opprinnelige avtalen
fremdeles må ligge til grunn dersom man ikke blir enige om noe
annet.
Punkt 2, avsnitt seks endres til:
Anette Solli ba om at det utarbeides dokumentasjon fra
forhandlingsmøtene slik at disse vil være etterprøvbare og at sakene
til styringsgruppen normalt legges frem med et helhetlig og
selvforklarende saksfremlegg.

2. Utredningsprosjektene – budsjett 2016
Presentasjon v/O3-sekretariatet.
O3SG godkjenner at det settes av 4.000.000 kr (ekskl. mva) til mulig
konsulentbruk i budsjettet for 2016, men legger til grunn at bruk av
midler krever forutgående beslutning i O3SG.

3. Trafikktall – foreløpig analyse næringstrafikk
Presentasjon v/ O3-sekretariatet.
O3 SG tok presentasjonen til orientering.

4. Beregning av kollektiv- og sykkelandeler i Oslopakke 3
Presentasjon v/ sekretariatet.
O3SG tok presentasjonen til orientering, og ba O3-sekretariatet
arbeide videre med å utvikle metodikk for rapportering av kollektivveg- og sykkelandeler i Oslopakke 3.
Det er enighet om at det er viktig å kunne rapportere fordelt på veg,
kollektiv og sykkel/gange fremover. Det er også enighet om at
kollektivandel også må regnes av de store riksvegprosjektene. Måten
det rapporteres på skal være sammenlignbart hos alle parter.

5. Forberedelser til reforhandling av Oslopakke 3-avtalen
Presentasjon v/ sekretariatet.
Anette Solli hadde følgende forslag til endringer i disposisjonen av
informasjonspakken:
- 1-ii: Lokalt forslag 2006 løftes ut som et eget punkt
- 2-iv: Måloppnåelse – sannsynliggjøre hva som er eventuelle
mangler/forbedringer
- 3-iv: Nytt punkt med fullstendige prosjektark på alle gjennomførte
prosjekter fra opprinnelig avtale fra 2006
O3 SG tok presentasjonen til orientering og ba O3-sekretariatet
arbeide videre med en informasjonspakke for videre bruk i Oslopakke
3-samarbeidet.

6. Eventuelt
i. Statsbudsjettet 2016 – foreløpige funn som påvirker Oslopakke 3
Presentasjon v/O3-sekretariatet
O3SG tok dette til orientering.
ii. Ny dato for neste møte – satt til 3.november kl 13.00

Neste møte i SG er berammet til tirsdag 3. november kl. 13.00 hos Vegdirektoratet.

