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Møtereferat 
Møte: Administrativ koordineringsgruppe for byvekstavtalen, heretter benevnt 
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Til stede: 

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

  
 
Sak  Ansvar/frist 

1 Bruk av belønningsmidler i Viken for å ivareta kollektivtilbudet i 
perioden etter korona 
 
Det er behov for å sikre at Ruter har tilstrekkelige midler til å plan-
legge for et godt kollektivtilbud etter at pandemien er over og statens 
tilskudd avsluttet. Beslutning om bevilgning må fattes nå pga lang 
planleggingshorisont og varslingsfrist til kollektivoperatørene. Oslo 
har gjort en avsetning i eget budsjett på 300 mill. kr. Viken ber om et 
vedtak på bruk av deler av Vikens andel av belønningsmidlene.  
 
Kommentarer fra partene:  
Statsforvalteren har gitt følgende kommentar i sin tilslutning: 
«Det er uheldig at belønningsmidlane skal brukes til å oppretthalda 
dagens kollektivtilbud i stadet for å gå til nye tiltak som bidrar til at 
byvekstområdet når 0-vekstmålet, men vi motsett oss ikkje bruken av 
beløningsmidlane slik det er skissert.  Konsekvensane for brukarane av 
kollektivtransporten vil vera uheldige om vi ikkje støttar forslaget.» 
 
Jernbanedirektoratet sluttet seg til Statsforvalterens kommentarer.  
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Sak  Ansvar/frist 

 
Statens vegvesen har kommentert forslaget som følger: 
«Vi vil samtidig minne om at midlene fra belønningsordningen skal 
brukes til å redusere behovet for transport med personbil og styrke 
kollektivtransportens konkurransekraft – og skal komme som et tillegg 
til, ikke erstatning for, midler fra lokale myndigheter og eventuelle 
bominntekter.» 
 
Vedtak: Byvekst SG vedtok følgende: 

• Inntil 100 mill. 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 smittvernsrestriksjoner 
på kollektivtransporten er avviklet.   
 

• Det er en forutsetning at dette ikke berører belønningsmidler 
for 2021 som allerede er disponert av styringsgruppen for 
byvekstavtalen, og heller ikke binder opp bruk av 
belønningsmidler for 2022 og seinere år.  

 

• Midlene skal dekke dokumentert bortfall av billettinntekter 
som staten ikke dekker, sammenliknet med nivået på 
billettinntekter før korona, og gjelder for en periode på seks 
måneder etter at den statlige kompensasjonsordningen for 
smittevernsperioden er avsluttet.  

 

• Viken skal ved oppstart av overgangsperioden gi 
styringsgruppa for byvekstsamarbeidet en oppdatert 
prognose for behovet for bruk av belønningsmidler til dette 
formålet. Etter at overgangsperioden er ferdig, skal Viken 
levere et sluttregnskap der både bruken av belønningsmidler 
og eventuelle statlige tilskudd dokumenteres.  

 

• Hvis det skjer vesentlige endringer i forutsetningene i saken, 
f.eks. at koronapandemien får et mye lenger forløp og at 
Ruter i mellomtiden rekker å innhente tilstrekkelig kunnskap 
om fremtidig etterspørsel, skal det legges fram en ny sak for 
byvekstsamarbeidet. Behov for en ny sak skal første gang 
vurderes av styringsgruppen senest i løpet av første kvartal 
2022. 

   
 


