
 

REFERAT FRA STYREMØTE 8. JUNI 2021 

TILSTEDE:  

Medlemmer:  Siv Wiken, Odd Aksland, Per Bjørn Holm-Varsi, Hanne Bertnes Norli,  

Bernt R. Jenssen og Målfrid Vik Sønstabø 

Adm.:    Olov Grøtting 

  

  

 

Sak 23/21 Referat fra styremøte 10. mars 2021 

  Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 24/21 Økonomirapport pr. 31.05.2021 

Innspill:  

Vi bør også lage en egenkapitalplan, og ber administrasjonen utarbeide en enkel plan, 

der man f.eks. vedtar å beholde 1 eller 1,5 mill kr i egenkapital. Det bør være en 

risikovurdering i arbeidet. Det viser seg nå i pandemien at det er gunstig å ha en liten 

reserve der en kan kjøre undersøkelser og være relevant for medlemmene.  

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Styret ber 
administrasjonen komme tilbake med forslag til en egenkapitalplan.  

 

Sak 25/21 Prosjektet «Den nye normalen» 

Diskusjon: 

Det er viktig å formidle Scenariorapporten så mye som mulig, da der er viktig at flest 

mulig blir utfordret om framtidas kollektivtrafikk, og vurderer følgende:  



 

• Det lages en kortversjon som sendes ut en gang til med kommentarer for at 

andre kan presentere.  

• Kollektivtrafikkforeningen tilbyr digital presentasjon til alle medlemmer og 

andre. Det tilbys presentasjon med påfølgende Q and A 

• Ev. lage en enkel podcast eller en you-tube-video som også blir 

tilgjengeliggjort for flere.  

• Timingen er nå fram mot sommerferien spesielt. 

• Aktuelle målgrupper er administrasjonsselskaper og fylkeskommuner (adm og 

politisk), NHO Transport, fagorganisasjoner osv.  

   

Sak 26/21 Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken» 
 

Diskusjon: 

Vi må bruke interne ressurser tungt inn i prosjektet, ressurspersoner fra våre 
medlemmer. 
Forventninger er å peke på områder, ikke gå for tungt inn i alt og at tida for 
samordning er nå og ikke senere.  
Vi må snakke om å effektivisere selv om det kan være krevende å ta ned tilbud.  
Det er viktig å synliggjøre at dette er ikke for å unngå omstilling, men det er å finne en 
ny bærekraftig plattform for å ivareta tilbudet vi har og skal ha framover.  
 

 
Vedtak: Kollektivtrafikkforeningen setter i gang prosjektet «Inntektspotensialet i 
kollektivtrafikken» som beskrevet i oppdragsbeskrivelsen. Det bevilges inntil kr. 
1.000.000 av oppspart egenkapital til gjennomføring av prosjektet.  
Dersom sponsor ønsker å delta i prosjektet økes budsjettet tilsvarende.  

 
 
 
Sak 27/21 Status Covid-19 og gjenåpning av kollektivtrafikken 
 
  Diskusjon:  

• I møte med Samferdselsdepartementet 27.05 ble det avtalt å opprette ei 
kommunikasjonsgruppe som jobber med budskap og aktiviteter ifm 
gjenåpningen av samfunnet.  

• I møtet beskrev statssekretær Aarseth forventninger som vi støtter: Staten 
har markedsført kollektivtrafikken som et sted vi ikke bruker. Dette må snus.  

• Hva bør vi gjøre på ulike tidspunkt? Kommunikasjonsgruppen er på vei til 
gjenåpning – ikke i gjenåpningen.  

• Hva ønsker vi å gjøre nå eller til høsten? 



 

• Arbeidet i kommunikasjonsgruppen kan utløse noe som vi må arbeide med.  
• Beskrive hvordan ramme inn dette arbeidet og hvordan gjenåpninga skal 

foregå. 
• Vi har tretrinnsraketten der vi må gjøre mye de 3 første mnd. 
• Forslag for hvordan man kan dra opp prosessene, få fram et bilde. Så må man 

vise hvordan det skal justeres.  
 

Konklusjon:  
Det er litt tidlig å sette i gang samhandlingsprosjekt for nasjonal gjenåpning nå. Vi 
avventer diskusjonene i kommunikasjonsgruppa, og må gi dem gode spørsmål inn i 
arbeidet. 
 

 
Sak 28/21 Orienteringer 

 
Luftfartsforum 
Realiseres ikke. 

 
Arendalsuka 
Styremøte onsdag 18.08 gjennomføres om det ikke skjer noe spesielt.  
 
Vi gjennomfører arrangementet som planlagt onsdag 18.08 kl. 10.00, som også 
streames. 
Tema: Scenariorapporten, omstilling, energiskiftet, vår plass i det grønne skiftet m.m.  
 

 
• Kollektivkonferansen 

o Planleggingskomiteen i gang 
o Jobber for hybrid løsning 
o Sendt ut call for abstracts 

 
 
Sak 29/21 Eventuelt 
 

 

 

 

Torsdag 10.06.2021 

Olov Grøtting 
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