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Møtereferat 
 
Møte: Administrativ koordineringsgruppe for byvekstavtalen, heretter benevnt 

Byvekst SG - møte nr 8/2021 
Tid og sted: 14. desember 2021 – Microsoft Teams 
Referent: Terje Rognlien, Sekreteriatet for Byvekstavtalen i Osloområdet 

 
Møteleder: 
 
Til stede: 

Ingrid Dahl Hovland – Statens vegvesen 
 
Hanne Bertnes Norli – Jernbanedirektoratet 
Olav Skinnes – Viken Fylkeskommune 
Sirin Hellvin Stav – Oslo kommune 
Hanne Opdan – Nordre Follo kommune 
Jørgen Vik – Lillestrøm kommune 
Lisbeth Hammer Krog – Bærum kommune 
Valgerd Svarstad Haugland – Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

For øvrig 
møtte: 
 

Håkon Bjarne Johnsen, Anette Solli, Thomas Tvedt og Theis Juell Theisen – 
Viken fylkeskommune. 
Martin Nielsen, Inger-Anne Ravlum, Tom Alex Hagen og Ellen-Christine 
Koren  – Oslo kommune. 
Beate Nygård og Monica Lysebo – Nordre Follo kommune 
Håvard Mageli, Øyvind Daaland Lesjø og Lene Mührer – Lillestrøm 
kommune 
Arthur Wøhni og Geir Aga – Bærum kommune 
Fred Anton Mykland, Malin Bismo Lerudsmoen, Kristin Audestad og Øystein 
Ristesund  – Statens vegvesen 
Benedicte Bruun-Lie og Paul Runnestø – Jernbanedirektoratet 
Christoffer Gjendem og Gunhild Dalaker Tuseth – Statsforvalteren i Oslo og 
Viken 
Terje Rognlien, Kyrre Gran og Frode Hauglin – Byvekst-sekretariatet 
 

Forfall:  
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Sak  Ansvar/frist 

1 Dagsorden/referat 
Ingen kommentarer til dagsorden eller saker til eventuelt. 
Ingen kommentarer til referatet. 
 
Vedtak: Referatet fra Byvekst SG den 12. oktober 2021 godkjennes. 
 

 

   
2 Bevilgning av belønningsmidler for Oslo og Viken for 2022 

Det ble presentert et forslag til samlet bevilgning av belønningsmidler 
for 2022 for Oslo og Viken. Dette inkluderte deler av udisponerte 
midler fra 2021 for Oslo kommune. 
Bærum kommune stilte spørsmål om tiltaket «Ny pris- og 
betalingsmodell for kollektiv og mobilitet i Oslo og Viken» 
Viken fylkeskommune svarte at selv om tiltaket står uten nye midler i 
2022, så er dette noe som prioriteres. Ruter jobber med en utredning 
med frist vinteren 2022, og det vil komme en sak våren 2022.  
 
Vedtak: Byvekst SG godkjente;    

• Den foreslåtte bevilgning av belønningsmidler for 2022 til 
Viken fylkeskommune på 127,8 mill. kr, samt 11,88 mill. kr 
udisponert. 

• Den foreslåtte bevilgning av belønningsmidler for 2022 til 
Oslo kommune på 209,52 mill. kr, samt bevilgning av 39,18 
mill. kr fra udisponerte belønningsmidler fra tidligere år, til 
sammen 248,7 mill. kr 

 

  
 

 

3 Oppdatert prognose for bruk av 100 mill. kr av belønningsmidler i 
2022 til drift kollektiv. 
Det ble i Byvekst SG møte 5/2021 vedtatt at inntil 100 mill. kr i 
udisponerte belønningsmidler i Vikens område kan benyttes til å 
forskuttere, eventuelt også erstatte, statlig kompensasjon for tapte 
billettinntekter i Ruter-området i overgangsperioden etter at 
smittevernsrestriksjoner på kollektivtransporten er avviklet.   
Det ble også i vedtaket satt en begrensning på bruken av midlene til 
seksmåneder etter at den statlige kompensasjonsordningen for 
smittevernperioden er avsluttet. 
 
Det ønskes nå å åpne for at belønningsmidler kan benyttes i hele 2022 
og ikke avgrenset til de seks månedene i opprinnelig vedtak. 
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Sak  Ansvar/frist 
Vedtak: Byvekst SG besluttet 21. juni 2021 å stille til disposisjon inntil 
100 mill. av ubrukte belønningsmidler i Vikens område for å kunne 
opprettholde et godt kollektivtilbud i perioden etter korona-
epidemien. I lys av at statlig støtteordning er forlenget presiserer 
Byvekst SG at midlene kan benyttes i hele 2022, ut fra når det er 
behov for midlene. Før midler kan disponeres forutsettes det at ny 
oppdatert prognose for behovet legges frem for Byvekst SG. 
 

   
4 Forslag til disponering av statlige midler til reduksjon av 

kollektivsatser i tilleggsavtale til byvekstavtale for Osloområdet.  
I henhold til tilleggsavtalen til byvekstavtalen av 2. juni 2021 kan 
partene i 2021 motta 51,6 mill. kr i tilskudd fra staten til reduserte 
kollektivpriser forutsatt at det redegjøres for hvorledes partene vil 
oppfylle denne forpliktelsen. 
Byvekst-sekretariatet presenterte to ulike forslag til vedtak der det ene 
inkluderte en setning om at partene skulle fremme saken for 
Samferdselsdepartementet for godkjennelse. 
Statens vegvesen informerte om at staten godkjenner forslaget til bruk 
av midler, det er ikke behov for å fremme dette for 
samferdselsdepartementet.  
 
Vedtak: Styringsgruppen i Byvekstavtalen vedtar at 51,6 mill. 2021-kr 
i tilleggsavtalen for 2021 benyttes til å erstatte midler som i henhold 
til revidert avtale om Oslopakke fra 5. juni 2016 skal hentes fra Ruter 
til gjennomføring av kollektivinvesteringer gjennom økning av 
kollektivtakstene. Midlene vil bidra til å erstatte den halvdelen av 
midlene fra Ruter som ikke er implementert gjennom økte 
billettpriser. 
 

 

   
5 Møteplan for 2022 for Byvekst SG 

Byvekst-sekretariatet presenterte et forslag til møteplan. 
Statsforvalteren i Oslo og Viken hadde problemer med de foreslåtte 
datoene.  
 
Vedtak: Byvekst SG besluttet at Byvekstsekretariatet finner frem til 
ny passende møtedatoer våren 2022 i samarbeid med 
Statsforvalteren.  
 

 

6 Trafikksikkerhet 
Statens vegvesen ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland presenterte 
lysark om trafikksikkerhet i byområdene. Dette i tilknytning til 
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Sak  Ansvar/frist 
målformuleringen i stortingsmeldingen om NTP 2022-2033 om 
nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken 
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering. 
 
 

7  Eventuelt 
 Intet spesielt. 


