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Svar på Ruters invitasjon til samarbeid om bysykler og mikromobilitet
Viser til Ruters henvendelse av 19. mai i år med invitasjon til samarbeid om bysykler og
mikromobilitet.
Kommunen er svært opptatt av den politiske målsetninger om at kollektivtrafikk, sykkel og
gange skal ta veksten i persontrafikken. Rådmannen er derfor positiv til Ruters invitasjon til
samarbeid om bysykler og mikromobilitet. Dette innebærer at kommunen tar en stopp i sitt
arbeid med å lyse ut konkurransen om bysykkel for å gå i dialog med dere.
Begrunnelse for samarbeid med Ruter er å bidra til et helhetlig mobilitets-tilbud hvor bysykler
og mikromobilitet oppleves som en sømløs og godt integrert del av kollektivtilbudet.
Rådmannen er positiv til å diskutere ulike modeller om hvordan dette kan gjennomføres.
Ruter inviteres til oppstartsmøte i nær framtid.
Dersom det er aktuelt at Ruter overtar anskaffelsen, ber kommunen om at Ruter kommer med
forslag til modell og utkast til samarbeidsavtale så raskt som mulig før, senest til
oppstartsmøte. Dette for å sikre omfang og framdrift i henhold til kommunens ambisjoner.
Som utgangspunkt for dialogen ber vi om skisse til hvordan Ruter har tenkt seg
ansvarsfordeling mellom kommune og Ruter.
Kommunen har i dag et bysykkeltilbud på Lysaker- Fornebu hvor samarbeid med næringslivet
har bidratt til et godt fungerende tilbud. Det er ønskelig at næringslivet i det videre arbeid
inkluderes, særskilt på plasser hvor kollektivtilbudet i dag mangler eller er mangelfullt.
Kommunen ber om skisse til hvordan Ruter ser for seg at dette kan løses.
Med hilsen
Svein Finnanger
konstituert kommunalsjef
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