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Møtereferat 
 
Møte: Administrativ koordineringsgruppe for byvekstavtalen, heretter benevnt 

Byvekst SG - møte nr 7/2022 
Tid og sted: 17.oktober 2022 – Oslo Rådhus 
Referent: Terje Rognlien, Sekretariatet for Byvekstavtalen i Osloområdet 

 
Møteleder: 
 
Til stede: 

Ingrid Dahl Hovland – Statens vegvesen 
 
Knut Sletta – Jernbanedirektoratet 
Thomas Tvedt – Viken Fylkeskommune 
Sirin Hellvin Stav – Oslo kommune 
Hanne Opdan – Nordre Follo kommune 
Jørgen Vik – Lillestrøm kommune 
Lisbeth Hammer Krog – Bærum kommune 
Christoffer Gjendem – Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

For øvrig 
møtte: 
 

Theis Juell Theisen – Viken fylkeskommune. 
Martin Nielsen, Ellen-Christine Koren, Inger Anne Ravlum, Marit Ulveseth og 
Aslak Celius  – Oslo kommune. 
Beate Nygård og Anne Holten  – Nordre Follo kommune 
Øyvind Daaland Lesjø og Håvard Mageli – Lillestrøm kommune 
Arthur Wøhni og Astri Taklo – Bærum kommune 
Malin Bismo Lerudsmoen, Fred Anton Mykland og Kristin Audestad – 
Statens vegvesen 
Sefrid Jakobsen og Paul Runnestø– Jernbanedirektoratet 
Terje Rognlien, Kyrre Gran og Frode Hauglin – Byvekst-sekretariatet 
Janne Oddaker, Magne Liestøl Larsen og Arne-Petter Lorentzen – Fjellinjen -  
kun tilstede på sak 27/7/22 
 

Forfall: Olav Skinnes – Viken fylkeskommune og Valgerd Svarstad Haugland – 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
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Sak   

26/7/22 Dagsorden/referat 
Oslo kommune til dagsorden; uheldig at sak 30/7/22 «Kunnskapsgrunnlag 
for reforhandling av Oslopakke 3» behandles i forkant av møte i 
Forhandlingsutvalget senere i dag. Legger til grunn at saken ikke 
sluttbehandles i dag. 
 
Viken fylkeskommune ønsker oppdatering fra staten vedrørende utbetaling 
av belønningsmidler 2022. 
 
Nordre Follo kommenterte at alle dokumentene til møtet er unntatt 
offentlighet. Det er krevende at det ikke er mulig å kommentere/uttale seg 
om noen av dokumentene. 
Byvekst-sekretariatet informerte om at de er i startfasen med arkivering i 
Mime  og at de foreløpig bare har skrevet unntatt offentlighet på alle 
dokumentene. De vil komme med en vurdering av hvilke saker som bør 
være unntatt offentlighet i etterkant av dette møtet.   
 
Det var ingen kommentarer til referatet fra Byvekst SG 5. september 2022. 
 
Vedtak: Referatet fra Byvekst SG den 5.september godkjennes. 
 
 

 

27/7/22 
 

Fjellinjen  
Fjellinjen ved adm.dir. Janne Oddaker og økonomidirektør Magne Liestøl 
Larsen presenterte en oversikt over økonomi og trafikk pr 2.tertial 2022.  
 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering  
 
 

 

28/7/22 Tertialrapportering 2022 - økonomi og trafikk 
Statens vegvesen startet med å svare ut Viken fylkeskommunes spørsmål 
om belønningsmidler (under Dagsorden). Staten er bedt av 
Samferdselsdepartementet (SD) om å levere en oppdatert prognose for 
2022. Dette er rapportert inn i dialog med alle byområdene. Det er 
forventet et svar fra SD i løpet av denne uken (17-23.okt), vil da få en 
avklaring på om staten trekker tilbake deler av bevilgede belønningsmidler 
2022. 
 
Byvekstsekretariatet presenterte tertialrapporteringen på økonomi og 
trafikk.   
 
Vedtak: Byvekst SG tok 2.tertialrapporteringen til orientering 
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29/7/22 Struktur/innhold Handlingsprogrammet 
Byvekst-sekretariatet har i samarbeid med partene vurdert endringer i 
redigeringen av handlingsprogramdokumentet. Det foreslås en forenkling 
av dokumentet i forhold til tidligere år der dokumentet som vedtas av 
styringsgruppen inneholder all informasjon og tabeller som hører til 
handlingsprogrammet.  
 
Oslo kommune kommenterte at måloppnåelse og indikatorer må være 
førende for prioriteringene i porteføljen selv om de står i en frittstående 
rapport. 
 
Vedtak: Byvekst SG godkjente forslaget til ny struktur og innhold i neste 
handlingsprogramdokument for perioden 2024-2027 
 
 

 

30/7/22 Kunnskapsgrunnlag for reforhandling av Oslopakke 3-avtalen våren 2024 
Byvekstsekretariatet  informerte om at dette er en sak for både Byvekst SG 
og Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3. Det ble presentert et oppdatert 
notat med dato 14. oktober. Byvekstsekretariatet gikk gjennom endringene 
i forhold til notatet datert 29. september. 
 
Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å utsette saken til den har 
vært behandlet i Forhandlingsutvalget til Oslopakke 3. 
Lillestrøm kommune, Bærum kommune og Nordre Follo kommune ønsker 
en felles styringsgruppe for kunnskapsgrunnlaget.  
 
Partene sluttet seg til at saken utsettes. Lillestrøm kommune, Bærum 
kommune og Nordre Follo kommune forutsetter at mandat og evt. felles 
styringsgruppe for kunnskapsgrunnlaget utarbeides etter at staten har 
avklart rammevilkårene for kommunenes deltakelse i byvekstavtalen. 
 
Vedtak: Byvekst SG besluttet å utsette saken. 
 
 

 

31/7/22 Tilleggsavtalen og bortfall av kravet om å redusere bompenger 
Sekretariatet viste til Prop 111 S (2021-2022) og brev av 30. august 2022 fra 
Samferdselsdepartementet, og orienterte om sekretariatets vurderinger av 
behovet for å lage et nytt tillegg til de inngåtte byvekstavtalene om 
bortfallet av kravet om å redusere bompenger. 
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Vedtak: Byvekst SG sa seg enig i sekretariatets vurderinger. Byvekst SG ba 
sekretariatet utarbeide utkast til brev til Samferdselsdepartementet i tråd 
med vurderingene for Byvekst SGs godkjennelse. 
 

32/7/22 Svar fra Statens vegvesen på spørsmål om rolle til Lillestrøm, Bærum og 
Nordere Follo kommune i Byvekst/Oslopakke 3 
Staten har laget et notat til dagens Byvekst SG-møte. De foreslår at 
behandlingen av notatet utsettes til etter politisk styringsgruppemøte med 
SD/KDD den 1. november. 
Viken fylkeskommune presenterte sine forslag til endringer i notatet. Dette 
vil bli sendt til Byvekstsekretariatet og videredistribuert til partene.  
 
Vedtak: Byvekst SG utsetter saken i påvente av møtet i politisk 
styringsgruppemøte med SD/KDD den 1. november. 
 
 

33/7/22 Bruk av belønningsmidler til kollektivtrafikk i Viken 
Viken fylkeskommune har i notat av 10. oktober 2022 beskrevet behovet for 
å ivareta kollektivtilbudet. Det siste halve året har også økte driftskostnader 
(økte energipriser og økt rentenivå) blitt en like stor utfordring som 
reduserte inntekter. 
 
Oslo kommune støtter Viken og vil senere vurdere å legge frem et 
tilsvarende forslag om bruk av belønningsmidler. 
 
Staten kommenterte at det på sikt er uheldig hvis belønningsmidlene 
brukes til slike tiltak (kompensere for økte strømkostnader/økt rentenivå). 
De har alikevel forståelse for at dette er et unntakstilfelle der tiltaket vil 
være med på å opprettholde dagens tilbud og dermed være med på å nå 
nullvekstmålet. 
 
Vedtak: Inntil 50 mill. kr i ubrukte belønningsmidler i 2022 i Viken kan 
brukes til å opprettholde et godt kollektivtilbud i 2023 ved å kompensere 
for økte kostnader, og til å utvikle nye tilbud som kan rekruttere flere 
kollektivreisende i forbindelse med åpningen av Follobanen. Følgende 
belønningsmidler benyttes: Posten for udisponerte midler (inntil 23 mill. 
kr), posten Ski gateterminal (inntil 14. mill. kr) og sekkeposten 
kollektivterminaler (inntil 13 mill. kr). 
 
 

34/7/22 Møteplan for Byvekst SG våren 2023 
Forslag til møteplan for Byvekst SG våren 2023: 
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• Mandag 30. januar, kl. 13:00-15:30 
• Mandag 27. februar, kl. 13:00-15:30 
• Mandag 17. april, kl. 13:00-15:30 
• Mandag 8. mai, kl. 13:00-15:30 

 
Det var et ønske fra partene å finne en annen dato enn 8. mai. 
Det må også tas forbehold om at andre datoer kan bli endret da blant annet 
fylkestings- og bystyremøter ikke er fastsatt enda. 
 
Vedtak: Byvekst SG vedtar de 3 første datoene i forslaget til møteplan, 
med forbehold om at de kan endres ved behov. Byvekst SG ber 
Byvekstsekretariatet komme tilbake med forslag til ny dato som 
erstatning for planlagt møte 8. mai 2023. 
 
 

35/7/22 Eventuelt 
a. Statsbudsjettet 2023 

Byvekstsekretariatet orienterte om bevilgningene i Statsbudsjettet 
2023. Bompengene og de lokale midlene er som vedtatt i HP 2023-
2026. De statlige midlene er på noen områder betydelig redusert. 
Dette gjelder særlig kollektiv-, gang- og sykkeltiltak på riksvei (om lag 
40 mill.kr mindre enn innspill HP 2023-2026) og kollektiv-, gang- og 
sykkeltiltak på fylkesvei og kommunalvei (om lag 180 mill. kr mindre 
enn innspill HP 2023-2026. 
Fylkeskommunen og alle kommunene i Byvekstavtalen finner dette 
såpass dramatisk at de ønsker å ta opp dette med SD/KDD på 
politisk styringsgruppemøte 1. november. 

 
Vedtak: Byvekst SG tok presentasjonen til orientering. 
 

b. Domene for hjemmeside til Byvekstavtalen og Oslopakke 3 
Sekretariatet har kjøpt domenet http://byvekst-oslo-akershus.no/  
Domene peker til hjemmesiden til Byvekstavtalen og Oslopakke 3 
som fysisk ligger under Statens vegvesen sin hjemmeside; 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/oslopakke-3/  
Det nye domenet fungerer på samme måte som 
http://oslopakke3.no/  
 

Vedtak: Byvekst SG tok redegjørelsen til orientering 
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