NTN Generalforsamling i Langesund 3. maj 2017
8 af 9 medlemmer var repræsenteret til generalforsamlingen: Rogaland Fylkeskommune, AustAgder Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune, Vest-Agder
Fylkeskommune, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland). Der var afbud fra
Møre og Romsdal Fylkeskommune.
1) Økonomi og aktiviteter
Generalforsamlingen 2016 blev afholdt i november i Vejle, Region Syddanmark. Der har ikke været
ekstraordinære udgifter siden, så netværket har en økonomi, hvor der er plads til eventuelle mindre
afklaringsprojekter udover at fortsætte de eksisterende aktiviteter.
Det blev vedtaget i Vejle at undersøge om NTN skal afholde en fælles konference med foreningen
Nordic Link om gods på bane/ godstransport i Jyllandskorridoren. Kontaktpersonen hos Nordic
Link har fået nyt job, men det undersøges om der er en interesse. Hirtshals Havn, Hjørring
Kommune og Region Nordjylland planlægger en konference om transport gennem Jylland i foråret
2018 og aktiviteterne skal tænkes sammen.
2) Præsentationsfolder
På generalforsamlingen i Vejle i november 2016 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en
præsentationsfolder for NTN. Sekretariatet havde udarbejdet et første udkast som var udsendt
med dagsordenen.
Der var en række inputs til det videre arbejde:
Vi skal se på en bredere målgruppe end kun de regionale politikere.
Skal ikke trykkes. Laves i et format til læsning på skærm, men med mulighed for at printe.
Der skal først være fokus på korridoren – derefter på fx statistikken som et værktøj.
Der skal være sammenhæng mellem billeder og tekst.
Kortet skal farvemæssigt ”vendes om” så der bliver fokus på de regioner, der er medlem af NTN.
Sekretariatet udarbejder et nyt udkast som kommer i høring hos medlemmerne. Folderen skal
ligge færdig i september 2017.
3) Nyhedsbreve
Der var tilslutning til at nyhedsbrevene har et godt format med 4 udgivelser om året og det
fortsætter vi med i 2017. Se nyhedsbrevene på http://www.ntn.dk/dk/rapporter/
4) Statistik
Der er udarbejdet et udkast til Transportstatistik for Vestskandinavien. Det kommer i høring hos
regionerne og sendes ud til transportinteressenter gennem de enkelte regioner. Vi begynder at
sende en pressemeddelelse ud, når statistikken udkommer. Det blev aftalt at politikere fra det
medlem der afholder generalforsamling samt det medlem, der afholder den næste
generalforsamling udtaler sig i pressemeddelelsen. På den måde har vi både norsk og dansk
udtalelse.
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5) Projekter i Interreg
NTN afholdt i juni 2016 seminaret ”Energistasjoner langs Jyllandskorridoren” i Larvik, hvor emnet
var mulige projekter inden for alternative brændstoffer til transport. Der var dog stemning for - indtil
videre - at holde aktiviteterne i lille skala i NTN’s eget regi og ikke gå efter eksternt finansierede
projekter i øjeblikket.
Projekter har været drøftet politisk i Region Nordjylland, hvor politikerne gerne ser Interregprojekter gennem NTN inden for transport på jernbane eller søtransport.

6) Vært for 2018 samling
Generalforsamlingen 2016 blev afholdt i november i Vejle, Region Syddanmark. På grund af
regionsrådsvalg i Danmark afholdes generalforsamling 2017 i foråret. Der var dog stemning for, at
vi laver om, så generalforsamlinger fremover afholdes om foråret.
Efter systemet med at skiftes mellem Norge og Danmark er det i 2018 Danmark og Region
Midtjylland som står for tur. Region Midtjylland vil gerne invitere til Thyborøn på den danske
vestkyst, hvor der er mulighed for at besøge virksomheder m.m. omkring de temaer, som NTN
arbejder med. Region Midtjylland kommer med udspil til datoer og der udsendes doodle til
medlemmerne. NTN har ikke tidligere besøgt Thyborøn.
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