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Oslopakke3 – Styringsgruppe: Møte nr 1/2013 (15. januar)
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Til stede:

Nils Aage Jegstad – Akershus fylkeskommune
Ola Elvestuen – Oslo kommune

For øvrig
møtte:

Tron Bamrud – Akershus fylkeskommune
Ellen-Christine Koren og Per Morstad – Oslo kommune
Hans Silborn, Turid Stubø Johnsen, Anders Jordbakke og Håvard Vikheim – Statens
vegvesen
Olav Fosli, Terje Rognlien og Arild Nygård – Oslopakke 3-sekretariatet
Ansvar / frist

1. Dagsorden/Referat
Referat fra møtet 18. desember ble godkjent.
2. Holdningsundersøkelsen – presseopplegg
Håvard Vikheim fra Statens Vegvesen region øst orienterte om
pressemelding som er klarert av kommunikasjonsenhetene hos partene.
Pressemelding ble godkjent av Styringsgruppen, og planlagt publisering
av pressemeldingen er 22. januar.
3. Presentasjon til politisk forhandlingsutvalg 7. februar
O3-sekretariatet presenterte forslag til presentasjon til møtet med
politisk forhandlingsutvalg torsdag 7. februar kl. 14-17 på Galleriet.
Det var flere innspill til endringer på presentasjonen som O3sekretariatet innarbeider i endelig versjon.
4. Plan for Handlingsprogram 2014-2017
O3-sekretariatet orienterte om planen for rullering av neste
Handlingsprogram 2014-17. Planen innebærer at SG skal vedta endelig
forslag til Handlingsprogram 2014-17 på møtet den 8. mai.
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5. Eventuelt
O3-sekretariatet presenterte forslag til tertialrapportering som har fokus O3-sek/Mai
og Oktober
på framdriften på de ulike prosjektene/programområdene i pakka.
Denne rapporteringen er ment å skulle supplere den ordinære
økonomiske tertialrapporteringen.
Styringsgruppen ba om at det legges nye rutiner til grunn for når
sakspapirer skal sendes ut. Sakspapirer skal nå sendes ut senest tirsdag
kl. 12 i uken før det avholdes møter i Styringsgruppen. Som en
konsekvens av dette må planlagte møter i O3-ADM omberammes. Det
sendes ut nye og tilpassede innkallinger til deltakerne i O3-ADM.
Bergensprogrammet ønsker å få litt informasjon om Oslopakke 3. Terje
Rognlien reiser til Bergen 8. februar for å orientere.
Neste møte i SG er berammet til tirsdag 26. februar kl. 08.00 – 0930 på Galleriet.
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