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Nasjonal transportplan 2022-2033 - anmodning om innspill fra
kommuner, næringsliv og andre interessenter
Innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033
Vestfold og Telemark fylkeskommune ber med dette kommuner, næringsliv og andre interessenter
om innspill til prosjekter, som grunnlag for fylkeskommunens innspill til NTP 2022-2033. I dette
brev redegjøres det for prosess, organisering, bestillinger, rammer, medvirkning og tidsfrister for
det pågående NTP-arbeidet.
Nytt fylke og nye muligheter
Fra 1.1.2020 er vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi skal være en sterk bidragsyter for å
utvikle regionen. Dette lykkes vi med ved å samhandle på tvers i regionen. Innenfor den nye
regionen er det et stort geografisk mangfold. Selv om verdiskaping, kompetanseutvikling, grønn
omstilling, helse og trivsel, arealutvikling og infrastruktur er like viktig i alle deler av regionen, må vi
ta hensyn til at det kreves ulike virkemidler og løsninger i regionen.
Det er avgjørende å få til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og høy sysselsetting i alle deler av
regionen. God infrastruktur og mobilitet er en forutsetning for økt verdiskaping, konkurranseevne i
næringslivet, og for at regionen skal være attraktiv for etableringer. Inn i arbeidet med NTP 2022-2033
er det nødvendig å ha klare prioriteringer både lokalt, regionalt og i dialog med staten for investeringer
i nasjonal infrastruktur. Vi må ha byer, tettsteder og distrikt som tiltrekker seg folk og nye bedrifter,
med gode bo- og oppvekstmiljøer og et rikt kulturliv. Det er nødvendig å få til en grønn omstilling og
redusere klimagassutslippene fra transportsektoren.
Ny modell for prosess og organisering av arbeidet med NTP 2022-2033

I denne rulleringen har Samferdselsdepartementet tatt en ny og tydeligere rolle i arbeidet for å
styrke arbeidet med mer effektiv ressursbruk, og for å svare best mulig på de samfunnsmessige
utfordringene. Det legges opp til en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og
departementet, og en tettere politisk dialog mellom departementet og regionale myndigheter.
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De samfunnsmessige utfordringene knyttet til transport er store og ønskene om nye satsinger på
infrastruktur mange. Samtidig vet vi at handlingsrommet i norsk økonomi er begrenset fremover. Dette
stiller store krav til effektiv bruk av ressursene. Den raske utviklingen av ny teknologi åpner nye
muligheter for en mer kostnadseffektiv transportpolitikk og mer brukervennlige løsninger.
Departementet har opprettet en politisk kontaktgruppe for å sikre god dialog med regional og lokal
forvaltning. Kontaktgruppen består av politisk ledelse i fylkeskommunene, KS, de største bykommunene
og Sametinget. Kontaktgruppen er politisk ledet av Samferdselsdepartementet, og fylkeskommunen har
aktivt deltatt på de møtene som har vært avholdt.
Samferdselsdepartementet har sendt ut en invitasjon til å komme med innspill til prioriteringer på
transportområdet (link i bunn av dette brevet). I bestillingen er fylkeskommunen bedt om å levere våre
forslag i prioritert rekkefølge.
Invitasjonen er tydelig på at våre innspill skal kobles mot det utfordringsnotatet vi leverte 10.mai 2019
(link i bunn av dette brevet). I notatet trakk fylkeskommunen frem fem hovedutfordringer:
•
•
•
•
•

Trafikksikker, bærekraftig og effektiv transport av varer/gods og tjenester
Persontransport og ujevnt bosettingsmønster
Teknologi – hindringer, hva må til?
Nødvendig fornyelse av drift og vedlikehold av fylkesvei – mer vei for pengene
Rammebetingelser fra staten

For Vestfold og Telemark fylkeskommunen er det viktig at leveransene i NTP-prosjektet skal bidra til at
fylket når sin samfunnsmålene, og at det stakes ut en omforent samferdselspolitikk.

Innspill fra kommuner, næringsliv og andre interessenter
Når fylkeskommunen skal prioritere innspill vil det tas utgangspunkt i bestillingen fra
departementet, samt fylkeskommunens utfordringsnotat. Det vil der argumenteres for hvordan
foreslåtte løsninger bidrar til å møte utfordringene det er pekt på, og samtidig svare opp kriteriene
som ligger i bestillingen fra departementet. Kommunene, næringsliv og andre interessenter
anmodes om å bruke samme struktur i innspillene som leveres til fylkeskommunen.
Det er viktig å poengtere at innspillene primært er knyttet opp mot statlig infrastruktur, og at
enkelttiltak på fylkesveinettet ikke nødvendigvis skal spilles inn til NTP.
Tidsramme
Fylkeskommunen har frist til å levere innspill 14.mai 2020. Denne fristen er satt av
Samferdselsdepartementet. Det betyr at hovedutvalg for samferdsel behandler saken 22.april og
Fylkestinget 5.mai. Grunnet påske er fylkeskommunens skrivefrist 23 mars. KS har på vegne av
fylkeskommunene bedt om utsatt frist til medio juni, men inntil svar foreligger opprettholdes
fristen 14.mai.
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Administrative saksfremlegg med innstilling bes oversendt til fylkeskommunen så snart det
foreligger. Dette vil bli benyttet som grunnlag når fylkeskommunen utarbeider sitt saksframlegg.
Politiske vedtak bes oversendt til fylkeskommunen så snart de foreligger. Vedtakene ettersendes til
den fylkeskommunale politiske behandlingen 22.april og 5.mai.
TID

AKTIVITET

REGI

KOMMENTAR

Januar 20.3.20

Innspill kommuner, næringsliv
og andre interessenter til
fylkeskommunens
prioriteringer

Kommuner,
næringsliv og
andre
interessenter

Medvirkning og
prioriteringsdiskusjoner

23.3.20

Fylkeskommunal skrivefrist

VTFK

Eksterne innspill må
leveres før denne
datoen

21.3.20 –
21.4.20

Vedtak ettersendes til den
Kommunene og
fylkeskommunale behandlingen andre
interessenter

22.4.20

Hovedutvalg for samferdsel
behandler prioriteringer

VTFK

Politisk behandling

5.5.20

Fylkestinget behandler
prioriteringer

VTFK

Politisk behandling

Oppsummering
Vestfold og Telemark fylkeskommune ber om innspill til prosjekter som grunnlag for
fylkeskommunens innspill til NTP 2022-2033. Skrivefrist for saksframlegg er 23.mars, og det bes om
at innspill sendes så snart det foreligger. Aktører som skal behandle innspill politisk, bes om å
oversende saksframlegg med innstilling så snart det foreligger. Det bes også om at politiske vedtak
ettersendes før fylkeskommunal, politisk behandling.
Kommunene, næringsliv og andre interessenter anmodes om å følge skissert struktur der det tas
utgangspunkt i bestillingen fra Samferdselsdepartementet og Vestfold og Telemark
fylkeskommunens utfordringsnotat. I innspillene som leveres blir det viktig å synliggjøre
sammenhengene mellom tiltak/prosjekt og hvordan disse møter de nevnte utfordringene.
For videre spørsmål rundt innretning, form og medvirkning, ta kontakt med NTP-koordinator Niklas
Cederby. Innspill, innstillinger og vedtak sendes til niklas.cederby@vtfk.no i henhold til
tidspunktene som nevnt i dette brev.
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Med vennlig hilsen
Jan Sivert Jøsendal
fylkesrådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Linker:
Samferdselsdepartementets bestilling til prioriteringer
Vestfold og Telemark fylkeskommunes fem hovedutfordringer
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