
 

Dato:   7.11.2019 

Sted:  Kollektivtrafikkforeningen CO/ Ruter, Dronningens gate 40, Oslo 

Tid:  Kl. 10.00 – 14.30 

 

 

 

Vedtakssak 

Referat fra forrige møte er vedlagt saksdokumentene.  

 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

Orienteringssak  

Presentasjon ved Kristin Holter om verdikjedeanalysen Ruter har foretatt. 

Målsetningen er at kunnskapen kan tas inn i innkjøpsprossene. Ruter har en 

åpen prosess og formidler et ønske om innspill. Flere vil inviteres inn til 

dette viktige arbeidet. Det gjenstår mye arbeid og flere prosjekter er på 

trappene. 



 

Ruter vil bidra til å skape en felles metodikk i bransjen som kan skyves 

nedover i kjeden og kan skape endringer i hvordan materialene blir 

produsert. Hvordan kan leverandørene følges opp i 

kontraktsgjennomføringsfasen, dette må på plass før man kan stille krav i 

anbudet.   

Difi har lagt et kontraktsvedlegg for innkjøp tilpasset transport og skal ha et 

åpent møte i januar for å diskutere med Zero, elbilforeningen m. flere.  

Materiell- og miljøkomiteen følger arbeidet videre gjennom oppdateringer 

fra Kristin Holter. Kontraktskomiteen får samme informasjon den 27. 

november.  

 

Orienteringssak 

Arbeidsgruppa for Bus Nordic ved Stig Normann presenterte versjon 1.1 av 

Bus Nordic. Den nye versjonen inneholder mest klareringer og 

oppstramminger i språket og kravene, som har blitt implementert i landene i 

Norden. 

Sikkerhetskrav og –tiltak for buss tas opp i januarmøtet, basert på 

havarirapporten fra ulykken på Nafstad. Diskuteres om dette bør inn som et 

krav i Bus Nordic.  

 

 Orienteringssak 

Nettverket brukes hovedsakelig til å kommunisere konferanser og messer. 

 

 

 

 

 



 

 Orienteringssak 

Sekretariatet gikk igjennom status for innovasjonsarbeidet i 

Kollektivtrafikkforeningen.  

Innovasjonsforslaget fra komiteens møte 11. sept. gikk ut på å vurdere 

opprettelse av en felles plattform slik som Microsoft Teams, som er en 

løsning via Office 365, men det var enighet om at det kan være vanskelig å 

definere om hva behovet egentlig er. Derfor fikk medlemmene av komiteen i 

oppdrag å tenke igjennom behovet.  

Runde på behov: 

- Plattform tilgjengelig for svar på ulike ting man trenger svar på og søke 

på hva andre har gjort. Lett å finne info og få tak i noen som har drevet 

med samme tema 

- Kun behov for e-post. Ikke flink å bruke Workplace 

- Fint å få tips om ny info, kurs og konferanser og muligheter til å 

kommentere og finne ut om det er aktuelt 

- Erfaring fra Bus Nordic: Logg i Bus Nordic som fungerer som et 

kommentarfelt for det enkelte land 

- Flere og flere bruker 365 og Teams 

Til informasjonsdeling og kommunikasjon brukes i dag en kombinasjon av 

Workplace, e-post og Dropbox. Teams-løsningen er mulig å bruke til 

prosjekt- og gruppearbeid for den som ønsker og har tilgang til office 365. 

Nye deltakere kan inviteres til samarbeidet.  

Kollektivtrafikkforeningen skal kartlegge behovet for nye kanaler.  

Behovet for informasjons- og dokumentdeling sammen med oversikt over 

messer og konferanser kan mulig dekkes gjennom en nettside.  

Det opprettes en egen nettside for Materiell- og miljøkomiteen i 

første omgang for å kunne tilknytte lenker og aktuelle dokumenter.  



 

Sekretariatet meddelte om en nyopprettet nettside for innovasjon. 

Hensikten er å spre info om innovasjon og dele kunnskap om nye, pågående 

og ferdige innovasjonsprosjekter. 

 

   

Diskusjonssak 

Veibruksavgift medfører store konsekvenser, muligens mest for 

drivstoffbruk, siden tilbudet er vanskeligere å kutte. Tilbudet kan også bli 

skadelidende, særlig gjennom manglende utvidelser i tilbudet. Ruter får 100 

mill. i økte kostnader og kutt i særlig nye tilbud. Troms får kutt i både 

rutetilbudet og overgang til autodiesel.  

 Redusert kollektivtrafikk medfører økt bilbruk, særlig utover byene. Denne 

avgiften gjør regionreformen mer krevende.  

 Kollektivtrafikkforeningen har meldt inn saken til Transportkomiteen etter 

høring med medlemmene og koordinerer sammen med NHO Transport.  

 Foreløpig har det ikke kommet noen svar fra regjeringshold.  

Statsbudsjettet vedtas innen 15. des.  

 

  



 



 



 

 

 

 

 



 

Orienteringssak og diskusjonssak 

• Kollektivkonferansen og medlemsmøtet 12. og 13. nov. Påminnelse  

• Fellesmøter med Båt og fergeforum og Kontraktskomiteen 

o Fellesmøte med Båt og fergeforum i april etter påsken fra 14. 

april 2020 er aktuelt. Forslag om fellesmøte før lunsj, eget 

komitémøte etter lunsj 

o Fellesmøte med Kontraktskomiteen i sept. igjen i 2020. Felles 

før lunsj, eget møte etter lunsj 

o Komiteen var positivt innstilt til fellesmøter. Todagers er best 

for begge fellesmøter 

• Regionreform og deltakelse i komiteen   

o To fra hver region med ulik kompetanse deltar 

o Forslag til nye navn er hjemmelekse til januarmøtet: Ta med 

forslag fra ditt nye fylke til hvilke to som bør delta i komiteen 

 

Neste møte er 16. jan.  

 

Frida Skjørberg Dahl går over i seksjon Trafikk og miljø i den nye 

fylkeskommunen i Innlandet neste år, men hun skal fortsette som leder i 

Materiell- og miljøkomiteen.  

Komiteen må velge ny nestleder fra januar av da Arne Naas går over i ny 

stilling i den nye fylkeskommunen.  

 


