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Møtereferat 
 
Møte: Administrativ koordineringsgruppe for byvekstavtalen, heretter benevnt 

Byvekst SG - møte nr 6/2022 
Tid og sted: 5.september 2022 – Microsoft Teams 
Referent: Terje Rognlien, Sekretariatet for Byvekstavtalen i Osloområdet 

 
Møteleder: 
 
Til stede: 

Ingrid Dahl Hovland – Statens vegvesen 
 
Knut Sletta – 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 Johnsen, Janne Bråthen, Thomas Tvedt og Theis Juell Theisen – Viken 
fylkeskommune. 
Martin Nielsen, Ellen-Christine Koren, Morten Wasstøl, Inger Anne Ravlum, 
Marit Ulveseth og Gisle Haakonsen  – Oslo kommune. 
Beate Nygård og Anne Holten  – Nordre Follo kommune 
Øyvind Daaland Lesjø, Håvard Mageli og Kari Ovesen Haugland – Lillestrøm 
kommune 
Arthur Wøhni, Astri Taklo og Geir Aga  – Bærum kommune 
Malin Bismo Lerudsmoen, Fred Anton Mykland, Kristin Audestad og 
Benedicte Petersen – Statens vegvesen 
Sefrid Jakobsen og Paul Runnestø– Jernbanedirektoratet 
Christoffer Gjendem – Statsforvalteren i Oslo og Viken  
Terje Rognlien, Kyrre Gran og Frode Hauglin – Byvekst-sekretariatet 
 

Forfall:  
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Sak  Ansvar/frist 

20/6/22 Nordre Follo, Lillestrøm og Bærum kommuners rolle i 
byvekstavtalen  
De tre kommunene i byvekstavtalen har skrevet et notat til 
Byvekst SG der de ber om at deres reelle status i samarbeidet 
blir presisert. Dette gjelder både involvering, prosesser og 
forutsigbarhet. Kommunene ønsker mer innsyn i kommende 
Oslopakke 3 forhandlinger (observatørrolle) og mer reell 
påvirkning i oppbygningen av portefølje. De etterspør også 
statens syn på kommunenes rolle i byvekstavtalen.  
Viken fylkeskommune ser noen utfordringer med å inkludere 
disse 3 kommunene i arbeidet med prioritering av midler. Dette 
fordi disse midlene skal gå til alle kommunene i tidligere 
Akershus. 
Staten vil komme tilbake med sine synspunkter på et senere 
tidspunkt. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok notatet til orientering. 
 

 

21/6/22 
 

Dagsorden/referat 
Byvekstsekretariatet informerte om at det er en ny sak 
(20/6/22) i forhold til innkallingen, og ny sak under eventuelt 
(orientering om brev av 29. aug vedrørende utbetaling av 
tilskudd til byområdene). 
Byvekstsekretariatet informerte om at det foreløpig planlegges 
for møte i politisk styringsgruppe den 1. november 2022, kl 12-
13:30. 
Det var ingen kommentarer til referatet fra Byvekst SG 16. mai 
2022. 
 
Vedtak: Referatet fra Byvekst SG 16.mai 2022 godkjennes. 
 

 

22/6/22 Aktuelle saker høsten 2022 
Byvekstsekretariatet har sammen med Byvekst ADM satt i gang 
et arbeid med å videreutvikle og profesjonalisere 
byvekstsamarbeidet. Det ble presentert en foreløpig liste over 
prioriterte saker det skal arbeides med utover høsten. Sakene vil 
bli fremlagt Byvekst SG for konkrete vedtak så snart de er 
diskutert og ferdigbehandlet i administrative organer. 
 
Utvalgte kommentarer til enkelte saker: 
Kunnskapsgrunnlag reforhandling Oslopakke 3: Lillestrøm 
kommune vil involveres i arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. 
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Sak  Ansvar/frist 
Viken fylkeskommune svarte at det er tatt høyde for å involvere 
kommunene fra starten av i arbeidet med kunnskapsgrunnlag. 
 
Prosessdokument: 
Viken presiserte at det er viktig å se på de lokale prosessene 
også, ofte ikke samsvar sentralt og lokalt. 
Nordre Follo kommenterte at et oppdatert årshjul vil gjøre det 
lettere å samkjøre prosessene. 
 
Arealutvikling og planlegging: 
Statsforvalteren ønsker å løfte arealdimensjonen av 
byvekstavtalen. Hvordan dette skal gjøres diskuteres i Byvekst-
ADM.  
 
Vedtak: Byvekst SG tok redegjørelsen til orientering 
 

23/6/22 Arkiveringsplikt for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 
Byvekstsekretariatet har satt i gang en prosess med sikte på å 
etablere et delarkiv i Statens vegvesen sitt arkivsystem (Mime). 
Det er mye som tyder på at byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 
betraktes som egne interne organer i forhold til 
offentlighetsloven. Dette kan få betydning for journalføring av 
dokumenter og behandling av innsynsbegjæringer. 
 
Vedtak: Byvekst SG tok redegjørelsen til orientering 
 

 

24/6/22 Hjemmesiden til byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 
Byvekstsekretariatet arbeider med å oppdatere hjemmesiden 
slik at den vil bli mer leservennlig og enklere å finne den 
informasjon man ønsker. Hjemmesiden skal dekke både 
byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3. 
 
Kommentarer: 

• Lillestrøm ønsker noe om Bærekraftsmål og hvordan 
Byvekst er koblet om mot disse 

• Partene kommenterte at det er viktig å linke 
hjemmesiden mot søkeord byvekst.  

• Det ønskes også at det lages en link til 
https://plansamarbeidet.no/ som er revitalisert 

 
Vedtak: Byvekst SG tok redegjørelsen til orientering 
 
 

 

https://plansamarbeidet.no/
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Sak  Ansvar/frist 
25/6/22 Eventuelt 

a. Kort informasjon om kommende NTP prosess  
Vegdirektoratet informerte om at ny NTP fremskyndes 
med ett år. Den skal legges frem allerede våren 2024. 
Transportvirksomhetene vil få to oppdrag, et 
utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag. Forventer 
at disse kommer 2. halvår 2022 med leveringsfrist januar 
2023. Statens vegvesen har internt satt i gang arbeid i 
påvente av utredningsoppdrag fra 
samferdselsdepartementet. Det er opprettet en 
arbeidsgruppe om byområder der blant annet KS, 
fylkeskommuner og storbykommuner vil bli invitert inn.  
 
Viken fylkeskommune kommenterte at det er viktig å bli 
raskt involvert og at det må ses på mulig samkjøring mot 
kunnskapsgrunnlaget for Oslopakke 3. 
 
Oslo kommune kommenterte at det er viktig at følgende 
bærekraftsmål får en sentral plass ved prioriteringer i ny 
NTP;  
1.  Nye prosjekter som gir utslippskutt og redusert trafikk 
må prioriteres først. Prosjekter som øker utslipp bygges 
ikke.    
2. Kollektivløsninger i og rundt storbyområdene må 
prioriteres høyt. Det er her de fleste bor, og behovet er 
aller størst.    
3. Det må stilles krav om at alle prosjekter i NTP bygges 
med fossilfrie eller utslippsfrie maskiner og kjøretøy.    
4. Det må stilles krav om mindre bruk av klimaskadelig 
stål og betong og mer bruk av klimavennlige 
materialer.    
5. Transportetatene må vise hvordan NTP kan sikre 
infrastruktur for fylling og lading langs hele veinettet. 
 

b. Orientering om brev av 29. august vedrørende 
utbetaling av tilskudd til byområdene  
Det er et betydelig avvik mellom utbetalinger og forbruk 
i tilskuddsordningene i byvekstavtalene. 
Samferdelsdepartementet vil også fremover stå ved de 
statlige forpliktelsene i inngåtte avtaler, men vil i større 
grad framover måtte vurdere bevilgningsnivået til 
byvekstavtalen fra år til år. Ved vesentlig/økende 
mindreforbruk kan det være aktuelt å holde tilbake 
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Sak  Ansvar/frist 
midler påfølgende år. For 2022 vil det foreløpig bli holdt 
tilbake om lag 500 mill. kr (totalt for alle 4 byene) av 
belønningsmidler og tilskudd til bedre kollektivtilbud. 
Etter innlevering av 2. tertial rapportering vil Statens 
vegvesen komme tilbake til Samferdselsdepartementet 
med en vurdering av om de tilbakeholdte midlene bør 
betales ut.  
Statens vegvesen bekreftet at det ikke var en permanent 
tilbakeholdelse av midler, men at det kan være aktuelt å 
rebevilge midlene på et senere tidspunkt. 
 
Regjeringen har tidligere besluttet at den delen av 
tilskuddet som har vært øremerket reduserte 
bompenger, kan endre formål hvis det er lokalt ønske 
om det. Byvekstsekretariatet vil diskutere hvilke 
konsekvenser dette får for Tilleggsavtalen til 
Byvekstavtalen med partene og legge frem en sak for 
Byvekst SG senere i høst.  
 

Vedtak: Byvekst SG tok redegjørelsene til orientering 
 

 
 


