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Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.
Presentasjon av NVFs kommunikasjonsgruppe og ny hjemmeside v/Johanne Solheim.
Nye medlemmer i kommunikasjonsgruppa for perioden 2012-2016, med deltakere fra
Island, Danmark, Sverige og Norge. Den nye hjemmesiden forventes å være klar til
bruk i januar 2013. Presentasjonen er vedlagt.
Presentasjon av prosjektleder for Via Nordica 2016, Gyda Austin, Statens vegvesen
Region øst. Dato for arrangementet er 8.- 10. juni 2016 i Trondheim. Rammer er lagt og
prosessen starter frem mot 2016. Strategisk plan legges til grunn mht. faglig rammer.
Det planlegges idédugnad i april 2013 med invitasjon til utvalgsledere og -sekretærer og
andre interesserte. Det er viktig å tenke utradisjonelt i forhold til presentasjoner og
opplegg rundt arrangementet. Johanne Solheim (kommunikasjonsgruppa) og Gunn
Enge (regnskapsfører) deltar i prosjektgruppen som skal utvides etterhvert.
Prosjektleder rapporterer til avdelingsstyret.
Sak 1 Referat fra forrige møte
Ingen merknader.
Sak 2 Nytt fra forbundet og fra norsk avdeling v/sekretær
• Utvalgsmedlemmer 2012-2016. Sekretær har sendt ut forespørsel til medlemskommuner om flere representanter til utvalgene. Responsen var litt flere
representanter. Det skjer litt endring hele tiden i utvalgssammensetning, og det
er rom for flere medlemmer utenfor Statens vegvesen.
• Henvendelser om medlemskap i NVF til fylkeskommuner og til Jernbaneverket.
Det har til nå vært dårlig respons.
• Hjemmesidens medlemsdatabase er
oppdatert, http://www.nvfnorden.org/Hemsida/Medlemmar
• Det avholdes sekretær-, forbunds- og forbundsstyremøte 27. og 28. november i
Vegdirektoratet hvor blant annet utvalgenes virksomhetsplaner legges frem. Fra
avdelingsstyret deltar leder, nestleder og sekretær.
• Det er inngått avtale med PIARC (World Road Association) med ny utlånsavtale
ett år av gangen frem til 2016. Seppo Toivonen fra Finland er Nordens
representant i PIARCs sekretariat i Paris frem til våren 2013.
Sak 3 Årsmøte 2013 – dato og foredragsholder?
Årsmøtedato er fastsatt til torsdag 4. april kl. 18. Styremøte kl. 17 med påfølgende
middag etter årsmøtet. Tema for møtet; NTP med invitasjon til statsråd Marit Arnstad
som foredragsholder.
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Sak 4 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
Liv Kari Hansteen
• Veileder i god forretningsskikk og samfunnsansvar – Bransjeetisk norm for RIF.
• Konjunkturundersøkelse – Formålet er å kartlegge sysselsetting og
oppdragsdekning blant RIFs medlemsbedrifter.
• Standardkontrakter – bruk og forståelse. Regulerer risiko.
Eva Larsen
• Miljøpakka – Trondheim kommune. Godt samarbeid med kommune/fylkeskommune. Summen av virkemidler er nedgang i personbiltrafikk.
• Reisevaneundersøkelse foretatt blant ansatte i Statens vegvesen i Trondheim av
SINTEF – en stor nedgang i biltrafikken fra 70 % i 2000 til 10 % i 2012. Økning
i gående og syklende.
Ove Foldnes
• Personrokkering i Bergen kommune/fylkeskommunen. Samferdselsdirektør går
over til Kommunaldirektør på Byråd for finans og eiendom.
• E39: Deponi av steinmasser en utfordring.
• Bergensprogrammet feirer 10 år. Utdeling av Vakre Vegers pris. Informasjonsmateriell ferdig til konferansen.
• Bergensprogrammet byggetrinn 3 legges frem for Stortinget.
• Trasevalg til Åsane – forsinkelse.
• Sotraforbindelsen – kapasitetsutfordring.
Terje Moe Gustavsen
• Bistår departementet i NTP arbeidet. Budsjett for 3013 er bra.
• Bransjesamarbeid.
• Trafikksikkerhet – nedgang hittil i år. Virkemidlene til nedgangen er
sammensatte.
• Rekruttering – samarbeid med NTNU. Finansiert 19 doktorgrad-stipendiater.
Har gått bredere ut og fått god respons fra studenter.
• Valgt inn i PIARC Executive Committee, representant fra Norden (ledende
land).
Sak 5 Eventuelt
Ingen saker.
Sak 6 Neste møte
Neste møte fredag 1. februar 2013 kl. 1000-1200 – møtet avsluttes med lunsj.
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Støttegruppe til forbundsstyret og til
utvalg
 Spredning av informasjon til bransjen
 Profilering av NVF
 Utvikling og ajourhold av NVFs
hjemmesider
 Bistå utvalgene med seminarer (praktisk
tilrettelegging, kommunikasjon)


Utvikling av NVFs grafiske profil
 NVF-utstilling ved Baltic Road
Conference i Litauen august 2013
 www.NVFNorden.org





Nåværende publiseringsverktøy utgår
Gjorde en prisundersøkelse blant 3 leverandører på nye sider
med:
tilsvarende funksjonalitet og ambisjonsnivå som nåværende hjemmesider
› En oppfriskning av design
› Opsjon på responsivt design
›





Nåværende leverandør - Advania fra Island – hadde best
tilbud
Status nå:
Designutkast til forside og undersider
› De er i gang med programmeringen
›

johanne.solheim@vegvesen.no
Tlf: 482 69 917

www.nvfnorden.org

