
 
DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 

STATSRÅDEN 
 Oslo, den 21.02.2003 
  
 

 
 
Likelydende brev til: 
-   Østlandssamarbeidet 
-   Oslo kommune v/byrådsleder 
-    Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune 
      v/fylkesordføreren 
 
 

 
SAMORDNING INNENFOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I DET 
SENTRALE ØSTLANDSOMRÅDET  -  ORGANISERING   

Jeg viser til møte 4. februar 2003 vedr. igangsetting av arbeidet med etablering 
av et nytt samordningsorgan for kollektivtransporten i det sentrale 
Østlandsområdet, og til brev fra Østlandssamarbeidet av  
5. februar 2003 vedlagt notat av 28. januar 2003.    
 
Et overordnet mål med etableringen av et regionalt samordningsorgan er at 
kollektivtransporten fremstår som et koordinert og sammenhengende system 
med økt konkurransekraft i forhold til bruk av privatbil. Det kan skje gjennom 
bl.a. felles kjøp av transporttjenester, billettsystem, rutesamordning og utvikling 
og bruk av infrastruktur.  
 
I samsvar med ovennevnte, er det lagt et grunnlag gjennom 
Østlandssamarbeidets pågående prosjekt med Strategisk kollektivplan for 
Østlandet, bl.a. i forhold til organisering.  Det nye samordningsorganet skal 
imidertid ha et spesielt fokus på det sentrale Østlandsområdet, og skal etableres 
og være i virksomhet allerede fra 1. januar 2004.  
 
For å realisere dette, vil staten bidra med midler til et forsert utredningsarbeid, 
jf. vedlagte forslag til mandat for dette arbeidet.  
 
Jeg finner det naturlig at en politisk styringsgruppe leder utredningsarbeidet. 

 
Som det fremkommer av forslaget til mandat, mener departementet at organi-
seringen av det nye samordningsorganet bør utredes i forhold til en geografisk, 
ansvarsmessig og finansiell avgrensning. I tillegg til å gi føringer for organets 
mer kortsiktige arbeid, er det for departementet sentralt at utredningen også 
peker ut konkrete områder hver som ordningen raskt kan finne sted til beste for 
kollektivtrafikken. Eksempler på dette er felles bilettering, ruteplanlegging, 
informasjon og…. Vi ønsker å knytte følgende kommentarer til dette:  

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefax 
Postboks 8010 Dep Akersgt. 59 22 24 81 00  22 24 95 74 
0030  OSLO Org.nr.: 972 417 904 Sentralbord: 22 24 90 90  
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Geografisk avgrensning:  En geografisk avgrensing til det sentrale 
Østlandsområdet, kan tilsi at et samordningsorgan bør etableres for Oslo, 
Akershus, deler av Buskerud og Østfold og evt. Vestfold.   
Utredningen bør vise hvilken geografisk utstrekning det nye samordnings-
organet bør ha for å gi best mulig effekt i forhold til å øke kollektivtransportens 
konkurransekraft i de viktige transportkorridorene i Oslo`s dagpendlerområde.     
 
Ansvarsmessig avgrensning:  Ansvaret for et nytt samordningsorgan må 
vurderes i forhold til dagens myndighets- og oppgavefordeling. Dersom 
overføring av oppgaver anbefales, bør dette fremgå av utredningen. Et samlet 
planleggings- og kjøpsansvar for kollektivtransporten tilsier at styringen av 
samordningsorganet blir underlagt en regional politisk myndighet. Det må 
avklares hvor langt samordningen skal gå mellom investeringer og drift. 
Grensesnittene mellom de ulike ansvars-områdene må avklares. Det bør også 
vurderes om samordningsorganet skal gis myndighetsansvar for løyvetildeling 
innenfor sitt geografiske ansvarsområde. 
Utredningen bør klarlegge i hvilken grad dagens og endret ansvarsdeling 
mellom lokale og sentrale myndigheter konserverer/motvirker evt. spill-
situasjoner, og hvilke tiltak som evt. bør iverksettes for å sikre at det nye 
samordningsorganet fungerer effektivt ved at ansvar samsvarer med 
virkemidler. 
 
Finansiell avgrensning:  Departementet mener at det nye samordningsorganet 
både bør ha et besluttende og et finansielt ansvar dersom det skal fungere 
operativt. Det må vurderes hvilke statlige føringer innenfor veg og jernbane 
som vil ha betydning for det nye organets operative rekkevidde når det gjelder 
regional samordning av kollektiv-transporten. Tilsvarende gjelder på 
fylkeskommunalt og kommunalt nivå, bl.a. i forhold til samordnet areal- og 
transportplanlegging. Finansieringsgrunnlaget for det nye organets kjøp av 
tverrsektorielle tjenester, må vurderes i forhold til dagens ansvar for 
finansiering gjennom inntektssystemet og rammebevilgninger til 
fylkeskommunene samt øremerkede midler over Samferdselsdepartementets 
budsjett til kjøp av persontransporttjenester med tog. Tilsvarende gjelder 
fremtidig finansiering, for eksempel i forhold til trafikantbetaling (jf. ECON-
rapport 88/02). 
Utredningen må belyse hvilket finansieringsgrunnlag som er påkrevd for at det 
nye samordningsorganet skal kunne ivareta de tilbud og tjenester som det er 
nødvendig å legge opp til for å fremstå som en konkurransedyktig aktør. 
     
Forslag til organisering:  Det er innenfor Østlandsområdet i dag opprettet fem 
lokale administrasjonsselskap som kjøper transporttjenester på vegne av 
fylkeskommunene. I tillegg kjøper Samferdselsdepartementet tjenester fra NSB 
AS. En evt. fremtidig sammenslåing av lokale administrasjonsselskap – som 
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særlig har vært aktuelt for Oslo og Akershus – samt eventuell overføring av 
kjøp fra togtjenester fra Samferdselsdepartementet til det nye organet, vil kunne 
styrke koordineringen av kollektivtransporten i regionen. Dette vil gi færre 
grensesnitt og enklere koordinering i forhold til et fremtidig samordningsorgan. 
En tilsvarende effekt oppnås ved å slå et eller flere av de eksisterende 
administrasjonsselskap sammen med det nye organet, men fører i så fall til at 
organet også må ivareta lokalt ansvar. Problemstillingen bør vurderes med sikte 
på å drøfte sterke og svake sider ved ulike alternativer.  Dersom staten overfører 
ansvar og midler til et nytt samordningsorgan, bør også staten være representert 
i organet.  
Utredningen bør inneholde en vurdering i forhold til evt. overføring av 
oppgaver fra statlig og fylkeskommunalt nivå til et nytt regionalt organ ut fra 
den nytte dette kan forventes å gi gjennom felles forbedret ressursbruk (”mer 
transport for pengene”). Utredningen bør videre inneholde alternative forslag til 
organisering/selskapsform i forhold til det ansvar som foreslås lagt til det nye 
organet. Alternativene bør belyse den best mulige og slagkraftige organisering, 
herunder drøfte muligheten av en trinnvis utvikling av samordningsorganets 
ansvar.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte, inviterer jeg representanter fra sentralt politisk 
nivå i Akershus, Buskerud og Østfold og Oslo kommune samt 
Østlandssamarbeidets leder Arne Øren  tirsdag 4. mars 2003 kl. 15.15-16.45  
for å avklare den praktiske tilrettelegging av utredningsarbeidet for etablering 
av det nye samordningsorganet for det sentrale Østlandsområdet. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
Torild Skogsholm  
 
 
 
 
Kopi : Hedmark, Oppland, Telemark og Vestfold fylkeskommuner   
 : Statens vegvesen - Vegdirektoratet 
 : Jernbaneverket 
 : Østlandssamarbeidet v/Inge Brørs  
 

Vedlegg : Forslag til mandat 
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VEDLEGG 
 

 
 
Etablering av nytt samordningsorgan for kollektivtransporten i det 
sentrale Østlandsområdet 
 
Utredningen skal føre fram til et konkret opplegg for kvordan 
kollektivtransporten i det sentrale Østlandsområdet bedre kan samordnes og 
styrkes. Målet er at kollektivtransporten skal framstå som et koordinert og 
sammenheng-ende system med økt konkurransekraft i forhold til bruk av 
privatbil. Det kan skje gjennom bl.a. felles kjøp av transporttjenester, 
billettsystem, rutesamordning og utvikling og bruk av infrastruktur.  
 
 
Forslag til mandat for utredningsarbeidet: 
 

”Med utgangspunkt i St.prp. nr. 1 (2002-2003), St. meld. nr. 26 (2001-
2002) og ”Strategisk kollektivplan for Østlandet” fra Østlandssam-
arbeidet av april 2002 gjennomføres et utredningsarbeid som skal føre til 
etablering av et samordningsorgan for kollektivtransporten i det sentrale 
Østlandsområde. Organet skal koordinere tiltak for utvikling av et  
sammenhengende nett for all kollektivtransport i regionen uavhengig av 
type transport-middel, med sikte på økt konkurransekraft i forhold til bruk 
av personbil, bl.a. gjennom kjøp av transporttjenester, felles billettsystem, 
rutesam-ordning og samordning av infrastruktur for kollektivtransport, 
spesielt grenseoverskridende prosjekt.  
 
Utredningen skal begrunne egnet geografisk avgrensning, ansvar og 
oppgavefordeling, rammebetingelser og finansiering av nevnte tiltak samt 
fremme forslag til organisering. Det skal i tillegg vurderes i hvilken grad 
og innenfor hvilke områder organet skal forestå samordning av 
investeringer i kollektivtiltak. Utredningen skal spesielt peke ut konkrete 
områder hvor samordning kan komme i gang umiddelbart etter 
opprettelsen av organet.  
 
Utredningsarbeidet ledes av en politisk Styringsgruppe sammensatt av 
representanter fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune, Akershus, 
Buskerud og Østfold fylkeskommune. Arbeidet finansieres av 
Samferdselsdepartementet, og skal bl.a. bygge på det grunnlaget og den 
kompetansen som Østlandssamarbeidet innehar. Det kan også hentes inn 
ekstern bistand.  Til utredningsarbeidet og senere oppfølging er det over 
statsbudsjettet for 2003 avsatt inntil 1 mill. kr. Utredningsarbeidet skal 
være ferdigstilt innen 1. juni 2003”. 


