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Statsbudsjettet 2021 – supplerende tildelingsbrev nr. 2 – kjøp av 
persontransport med tog 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrev for 2021 av 23. desember 2020 til 
Jernbanedirektoratet. I dette brevet tar departementet opp endringer i bevilgninger og 
oppfølging av anmodningsvedtak.  
  
Stortinget behandlet 23. februar 2021 Prop. 79 S (2020–2021) og Innst. 233 S (2020–2021) 
om økonomiske tiltak i møte med pandemien.  
 
1. Bevilgningsendringer 
Stortinget gjorde følgende vedtak om bevilgningsendringer på Jernbanedirektoratets budsjett 
i 2021: 
 
« 
I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer: 
 

Utgifter: 

 

Kap.  Post Formål Kroner 

1352  Jernbanedirektoratet  

 70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, økes 

med 

med……………………………………………………………... 

fra kr 4 559 900 000 til kr 4 659 900 000 

 

100 000 000 

 

» 
 

Jernbanedirektoratet 
Postboks 16 Sentrum 
0101 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/2488-9 

Dato 

10. mars 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Samferdselsdepartementet viser til nærmere omtale av bevilgningsendringen på kap. 1352 i 
Prop. 79 S (2020–2021) og Innst. 233 S (2020–2021). 
 
I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten, stiller Samferdselsdepartementet 
denne bevilgningen til disposisjon for Jernbanedirektoratet i 2021. 
 
2. Anmodningsvedtak mv. 
Stortinget vedtok videre følgende anmodningsvedtak (vedtak nr. 672): 
 
«Stortinget ber regjeringen sørge for at Flytoget omfattes av ordningen med offentlig kjøp 
som kompensasjon for tapte billettinntekter, på lik linje med øvrige togselskaper.» 
 
Flertallet i finanskomiteen har videre i Innst. 233 S (2020–2021) under kap. 2.11.5 en 
henvisning til flertallsmerknad i transport- og kommunikasjonskomiteens Innst. 13 S (2020–

2021): 
 
 «Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og 
Sosialistisk Venstreparti, viser til brev fra Flytoget AS til Samferdselsdepartementet av 3. 
november 2020 med tittelen ‘Alvorlige konkurransevridende konsekvenser av 
diskriminerende tilleggskjøp fra staten under Covid-19-pandemien’. Dette flertallet viser til at 

Flytoget ikke er omfattet av ordningen med offentlig kjøp som kompensasjon for tapte 
billettinntekter under koronakrisen i 2021. Flytoget har en viktig samfunnsfunksjon med 
effektiv og miljøvennlig transport av yrkesreisende og arbeidstakere til og fra Oslo lufthavn 
på Gardermoen, men er nå hardt rammet økonomisk av passasjersvikten som 
reiserestriksjonene har skapt. Dette flertallet mener det må være likebehandling av 
togoperatørene også i 2021, og at Flytoget må omfattes av ordningen med offentlig kjøp.» 
 
Samferdselsdepartementet ber Jernbanedirektoratet følge opp anmodningsvedtaket og 
flertallsmerknaden på egnet måte. 
  
Med hilsen 
 
 
Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Herman Westrum Thorsen 
seniorrådgiver 
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