NTN generalforsamling i Tønsberg, Vestfold 23. oktober 2013
Deltagere:
Vestfold fylkeskommune , Telemark fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder
fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune , Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region
Nordjylland.
Aktiviteter i 2013:
NTN’s transportstatistik for Vestskandinavien blev udgivet i foråret.
NTN afholdt en meget vellykket studietur til Rotterdam med besøg på havnen.
Hjemmesiden www.ntn.dk er blevet overført til et nyt system og en større opdatering er gennemført.
I Rotterdam blev der skabt kontakt til TX Logistics, som opererer inden for gods på jernbane bl.a. i
Skandinavien. Som opfølgning har NTN påbegyndt udarbejdelsen af en oversigt over linjer og operatører på
kombitransporter med udganspunkt i relationerne over Kattegat og Skagerrak mellem Danmark, Sverige og
Norge.
På seneste generalforsamling i Aarhus var der enighed om at får kigget på netværkets mission og vision.
Lars Dagnæs havde til denne generalforsamling lavet en opsamling på det eksisterende samt udarbejdet et
inspirationsoplæg.
Aktiviteter i 2014:
Lars Dagnæs holdt et inspirationsoplæg som indledning (vedlagt): Det skal overvejes om der skal etableres
en egentlig politisk styregruppe,vedtægter, laves pressemeddelelser mv. Det blev besluttes at Region
Nordjylland i første omgang udarbejdes et ”pro et contra notat”.
Det blev besluttet at NTN skal lave nyhedsbreve - som udgangspunkt kvartalsvis. Der var opbakning til at
prøve facebook – fan side af. Meddelelser fra NTN kan også være små statusopdateringer på facebook
siden – f.eks. facts/videndeling om hvad der sker i de enkelte regioner.
Der var enighed om at korridoren ”Jyllandsruten” er det samlende for netværket, men der er også
mulighed for projektorganisering af nye projekter (gøres afhængig af, at regioner melder sig som
tovholdere). Region Midtjylland foreslog en sammenligning af kollektiv trafik i Danmark og Norge. Hvilke
erfaringer har man gjort sig? Har de nuværende organiseringer gavnet den kollektive trafik? Forslaget
sendes til konkret afklaring hos deltagerne.
Der skal ses på om statistikken skal videreudvikles. Er der elementer som skal skæres væk / hvor skal der
suppleres?
På generalforsamlingen orienterede Region Nordjylland om, at flere initiativer af forskellig karakter med
fokus på Jyllandsruten er i gang. Det skal undersøges nærmere om NTN skal afholde konference i 2014, evt.
sammen med andre. Dialogen med erhvervslivet og aktørerne i transportbranchen er meget vigtig .
Seminar og generalforsamling 2014 afholdes i Nordjylland.
www.ntn.dk

