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FORSØK MED OVERFØRING AV BESTILLERANSVAR FOR DRIFT OG 
VEDLIKEHOLD AV LOKALE KOMMUNALE VEIER UTEN 
KOLLEKTIVTRAFIKK 
 
Bystyret vedtok i møte 17.12.2008, sak 464, at forsøksprosjektet med overføring av 
bestilleransvar for drift og vedlikehold samt trafikkregulering av lokale veier skulle fortsette 
t.o.m 31.12.2010 i bydel Vestre Aker og bydel Grünerløkka. I byrådssak 1004/10 blir også 
bydel Nordstrand valgt som ny forsøksbydel for forsøket med drift og vedlikehold av lokale 
kommunale veier uten kollektivtrafikk. 
 
Bydel Vestre Aker sendte et notat av 08.01.2009 til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og 
byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester der det bes om at de respektive byrådsavdelinger 
tar initiativ til at budsjett til forsøksprosjektet for 2009 ble justert, slik at rammene rundt det 
videre prosjektet ble brakt i orden. 
 
Bydel Grünerløkka har purret i brev av 01.12.2009 og 18.01.2010 til byrådsavdeling for miljø 
og samferdsel og på nytt bedt om en avklaring vedrørende de økonomiske rammene for 
forsøket. Bydelsdirektøren har i tillegg vært i direktekontakt per e-post med byråd for miljø og 
samferdsel. 
 
Bydelen har ikke fått noen tilbakemeldinger på overnevnte forespørsler før vi 03.05.2010 
mottok brev fra Samferdselsetaten vedrørende drift av lokale veier, med forslag om både 
grunnleggende prinsipper for gjennomføring av forsøksordningen samt forslag og kommentarer 
til hvilke aktiviteter bydelen kan ha ansvar for og ikke. Kopi av brevet følger vedlagt. 
 
I tillegg er, hva vi er kjent med, delegering av skiltmyndighet enda ikke avklart mellom 
Samferdselsetaten og Veidirektoratet. Vi opplyste i brevet av 18.01.2010 fra bydelen om at vi 
anså vårt delegerte ansvar for trafikkregulering inntil slik avklaring foreligger som opphørt.  
 
 
Med bakgrunn i det fremdeles uavklarte spørsmålet om de økonomiske rammene for prosjektet, 
der bydelen ikke har fått overført midler siden 2007, overnevnte brev fra Samferdselsetaten og 
den uavklarte situasjonen vedrørende trafikkregulering ser ikke bydelen å kunne forvalte disse 
oppgavene. Vår deltakelse i prosjektet anses derfor som avsluttet fra vår side. 
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Med hilsen 
 
 
 
Heidi Larssen 
Bydelsdirektør 

Ragnhild Monclair 
Avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: Brev fra Samferdselsetaten av 03.05.201 vedr. drift   
 av lokale veier 
 
Kopi til: Byrådslederens kontor 
              Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 
              Bydelsutvalget bydel Grünerløkka 
              Samferdselsetaten 
              Bydel Vestre Aker 
              Bydel Nordstrand 
 
 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift  
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