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Invitasjon til møte - Handlingsprogram for samferdsel 2020-2023
Akershus fylkeskommune inviterer til regionvise møter for dialog om handlingsprogram for
samferdsel i Akershus 2020-2023.
Vi ber dere nå om å sette av tidspunktet for møte. Agenda og møtested vil sendes ut før møtet.
Kommunene i Follo
Kommunene på nedre Romerike
Kommunene på øvre Romerike
Kommunene Asker og Bærum

fredag 26. april kl 9-12
fredag 26. april kl 13-16
mandag 29. april kl 9-12
mandag 29. april kl 13-16

Fylkeskommunen fikk for handlingsprogrammet for 2018-2021 grundige innspill fra kommunene,
og det ble gjennomført omfattende gjennomgang av disse. I 2018 var dialogen og innspillsrunden
gjort i en enklere form. De kommunale innspillene som ble meldt inn i handlingsprogramprosessen
i 2017 og 2018 ligger på fylkeskommunens hjemmeside:
https://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Samferdsel/Samferdselsplanlegging/Handlingsprogramfor-samferdsel/
Fra og med 1. januar 2020 er Akershus fylkeskommune en del av Viken fylkeskommune. De tre
fylkene som utgjør Viken fylkeskommune i 2020 vil utarbeide hvert sitt handlingsprogram for
samferdsel i 2019, mens det vil bli lagt frem ett handlingsprogram for samferdsel når Viken
fylkeskommune er etablert. En større rullering dette siste året er derfor ikke hensiktsmessig.
Prosessen vil derfor også i år være en enkel rullering av det gjeldende handlingsprogrammet.
Fylkeskommunen har behov for jevnlig dialog med kommunene om behov og utfordringer på
samferdselssektoren, og vi inviterer derfor kommunene til fellesmøte med øvrige kommuner i egen
region.
Fra fylkeskommunen vil fylkesdirektør for samferdsel Thomas Tvedt, representanter fra Statens
vegvesen Region øst, avd Akershus og Ruter stille.
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