Referat
REGIONAL PLAN FOR LOKALISERING AV TØMMERHAVN I DRAMMENS/OSLOFJORDEN
Fra styringsgruppen
Drammen kommune v/ Fredrik A. Haaning, leder bystyrekomite
Ringerike kommune v/ Dag E. Henaug, varaordfører
Fylkesmannen i Buskerud v/ Otto Galleberg, seksjonssjef jordbruk og mat
NHO v/ Benedicte Røer, regiondirektør
Flowchange v/Geir Berg, akademia
Lier kommune v/ Gunn Cecilie Ringdal, ordfører
LO v/ Jan Petter Gundersen, distriktssekretær
Fra administrasjonen
Buskerud fylkeskommune v/Anette Olshausen prosjektleder
Drammen kommune Frode Graff
Kopi (*=forfall)
Drammen kommune v/ Bertil Horvli, byutviklingsdirektør
Ringerike kommune v/ Tore Isaksen rådmann
Lier kommune v/ Bente Gravdal, rådmann
Buskerud fylkeskommune v/ Olav Skinnes, fylkesvaraordfører, leder for styringsgruppen

Vår referanse
Formål med møtet
Møtested
Møtetid / dato

2018/9424 - xx
Møte i styringsgruppen for Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i
Drammens/ Oslofjorden
Buskerud fylkeskommune
1. april 2019 kl. 109:30-13:00

Referat fra styringsgruppen for Regional plan for
lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden NR.

SAK

1

Velkommen og godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra forrige møte ble godkjent

2

Planprosessen, hvordan bør det jobbes?
Momenter som kom fram i diskusjonen var:
Viktig å legge en prosess som sikrer deltagelse og forankring hos
beslutningstakere. Kan være fornuftig med to grupper innefor slik det er
beskrevet med Infrastruktur og Lokalkunnskap. Bør vurdere å utvide
lokalkunnskapsgruppen slik at representanter fra næringen dekkes av
skognæringen og ikke LO/NHO. I tillegg bør Drammen Havn og Eidos inviteres
inn da de er aktører i dette arbeidet.

ANSV/
FRIST

Invitere beslutningstakere til individuelle møter om nødvendig.
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3

SAK

ANSV/
FRIST

Det utarbeides en revidert beskrivelse av de to kunnskapsgruppene før
invitasjonen sendes ut.

Anette
11/4

Det utarbeides en revidert framdriftsplan som sikrer at planen behandles
etter valget til høsten men før årsskifte.

Anette
5/4

Det skrives en kronikk for å prøve å få frem viktigeheten og nyansene i dette
arbeidet

Anette
6/5

Eventuelt

Olav Skinnes, fylkesvaraordfører
leder av styringsgruppen
Vedlegg
1 Revidert invitasjon kunnskapsgruppe infrastruktur 11 april
2 Revidert invitasjpn kunnskapsgruppe lokalkunnskap 11 april
Etterskrift, under er vedlagt revidert fremdrift:
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