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Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.
Sak 1 Referat fra forrige møte
Ingen merknader.
Sak 2 Saker fra utvalg
Sekretær la frem to saker for avklaring/godkjenning.
•

Norske medlemmer i utvalget for Vegteknologi vil ha med flere norske
entreprenører i utvalget. I dag er bare én norsk entreprenør med. Styret mener dette
må avklares med utvalget, som ledes av Sverige, før vi eventuelt prøver å rekruttere
flere fra entreprenørsiden i Norge.

•

Utvalgene for Utforming og Klima og miljø har søkt om 30.000 kr fra norsk
avdeling som støtte til et seminar i Bergen i november 2017 om bytransport og
byutvikling i et endringsperspektiv. Seminaret vil ha deltakeravgift på omlag 500750 kr. Styret er innstilt på å innvilge søknaden.

Sak 3 Orientering om saker i forbundsstyret
Forbundsstyret holder møte 8. juni der de blant annet skal godkjenne utvalgenes
virksomhetsplaner. Alle de ti nye nordiske utvalgene 2016-2020 ser ut til å ha
innarbeidet ny struktur, med fokus på nordisk framfor nasjonalt samarbeid, i sitt arbeid.
På møtet skal det også holdes en workshop i regi av ad-gruppa om totalentrepriser som
skal gi input til gruppas videre arbeid.
Sak 4 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
Jan Johansen, Trygg Trafikk
•
•
•
•
•
•

Nasjonale planer for TS.
Ligger etter nasjonale mål.
TT kritisk til forslag om å overføre UP til politidistriktene.
FTU påvirket av regionreformen.
Stor satsing på barn og skole, barnas transportplan i NTP.
TT har godkjent nær 100 kommuner som ”trafikksikre kommuner”.
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Rune Herdlevær, Bergen kommune
•
•
•

Bybanen i Bergen: Byggetrinn Fyllingsdalen skal behandles av bystyret 21. juni.
Neste trinn er Åsane.
Ny kommuneplan er under utarbeidelse, mer fortetting.
Ny sykkeltunnel på 3 km i Fyllingsdalen.

Kjell Asbjørn Næss, Mesta
•
•
•
•

Bransjen har fremdeles god kapasitet. Det er hard konkurranse om jobbene med
mange tilbydere og lave priser.
Bra at SVV har sterkt fokus på å holde useriøse entreprenører borte fra markedet og
avdekke sosial dumping.
Viktig at SVV legger opp til konkurranse som ikke bare går på pris. Viktig at
kvalitet, HMS, gjennomføringsevne og erfaring teller med.
Har fått høre at det blir lagt opp til mye detaljstyring i de nye driftskontraktene som
skal ut til høsten. Er det misstillit til bransjen som fører til dette? Viktig at det blir
tatt tak i entreprenører som evt. prøver å jukse. Viktig at man lar dagens
kontraktsmal få litt tid til å sette seg før man går for nye endringer.

Turid Stubø Johnsen, Statens vegvesen Region øst
•
•

Mye arbeid med handlingsprogrammet 2018-2023.
Byutredning i Nedre Glomma i gang.

Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen
•
•
•
•

Ny «krimenhet» i Statens vegvesen som skal jobbe både med trafikant og kjøretøy
og anlegg.
Byavtaler skal inngås i de ni største byene. Status i arbeidet varierer, i Bergen er
byvekstavtalen inngått.
Stortinget skal behandle NTP 19. juni.
TS: antall drepte + antall varig skadde har flatet ut.

Sak 5 Eventuelt
Ingen saker
Sak 6 Neste møte
16. november 2017, kl. 1300-1500
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