Referat af NTN generalforsamling 2018 den 23. maj i Lemvig
Deltagere:
Telemark Fylkeskommune: Knut Duesund, Politiker, Anne-Gro Ahnstrøm, Administration.
Vest-Agder Fylkeskommune: Christian Eikeland, Politiker, Sigmund Oksefjell, Politiker, Vidar Ose,
Administration, Egil Strømme, Administration.
Rogaland Fylkeskommune: Knut P Froestad, Administration,
Møre og Romsdal Fylkeskommune: Jack Narve Sæther, Politiker
Region Midtjylland: Morten Flæng, Politiker, Torben Nørregaard, Politiker, Hanne-Marie Sieg Sørensen,
Administration.
Region Syddanmark: Poul Andersen, Politiker, Erik Ørskov, Administration.
Region Nordjylland: Ole Stavad, Politiker; Tommy T. Madsen, Administration,
Observatører:
Lars Dagnæs, Konsulent; Niels Græsbøll Olesen, Trekantområdet

Vestfold Fylkeskommune og Aust-Agder Fylkeskommune var ikke repræsenteret.
Aktiviteter i 2017
Seminar og generalforsamling blev afholdt i Langesund, Telemark Fylkeskommune i maj.
I lighed med tidligere år udgav NTN ”Transportstatistik for Vestskandinavien 2017”. Det var blevet besluttet
på generalforsamlingen i Langesund at prøve med udsendelse af en pressemeddelelse sammen med
statistikken. Det blev gjort med udtalelser fra danske og norske politikere i NTN, men der var ingen
gennemslagskraft i medierne. Det blev besluttet at fokusere på udsendelsen til interessenterne og ikke
udarbejde pressemeddelelser fremover.
Der blev udarbejdet 4 Nyhedsbreve, der er tilgængelige på hjemmesiden.
Hjemmesiden www.ntn.dk bliver opdateret og fungeret som en vidensbank med materialer fra bl.a.
seminarer.
Der blev i 2017 ingen studietur pga. valg til kommuner og regioner i Danmark i november.
Økonomi
Aftalen er, at alle medlemmer (fylkeskommuner og regioner) betaler 25.000 kr. i egen valuta, så der er
årlige indtægter på 9x25.000 kr. NTN har ca. DKR i kassen, og der kan gennemføres mindre analyser
Udgifter i 2017: Statistik, Nyhedsbreve mv: 136.000 kr.
Kassebeholdning ca. 475.000 kr.

www.ntn.dk

Det vil sige der er midler nok til udover aktiviteterne at iværksætte en mindre analyse med konsulenthjælp,
hvis der viser sig ønske om det.
Forslag til aktiviteter i 2018
Udsendelse af ”Transportstatistik for Vestskandinavien 2018” (udsendt 4. juli 2018)
Konferencen Connect 2018 i Hirtshals 6. – 7. september om godstransport i Jyllandskorridoren er ikke et
NTN-arrangement, men konferencens indhold er meget relevant for hvad NTN arbejder med.
Studietur til efteråret. På foranledning af sekretariatet havde Lars Dagnæs udarbejdet et skitseforslag til en
studietur til England. Der var en diskussion af behov for yderligere begrundelse af, hvorfor det er relevant
med en studietur til England for NTN, de arbejdsområder og den korridor vi arbejder med. Der kom også et
forslag om at undersøge med Hamburg (hvor NTN var i 2011).
Efter NTN ikke længere har EU-bevillinger har NTN kørt som et netværk med løsere rammer, men det tages
op til overvejelse om der skal udarbejdes vedtægter mv.
Fastlæggelse af vært for årsmøde og generalforsamling i 2019
Efter systemet, hvor værtskabet skifter mellem Norge og Danmark og mellem
fylkeskommunerne/regionerne, så er det Rogaland Fylkeskommune som står for tur. Rogaland
Fylkeskommune havde ikke politisk deltagelse på generalforsamlingen, men Knut P Froestad tog
forespørgsel om afholdelse med tilbage til Rogaland.
Det er efterfølgende afklaret, at Rogaland Fylkeskommune gerne vil være værter for årsmøde og
generalforsamling i 2019.

Tak til Region Midtjylland for tilrettelæggelse af årsmødet med besøg på Thyborøn Havn, Bjergbanen mv.
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