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0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

19/2652-2

6. april 2020

Supplerende tildelingsbrev nr.1 for 2020 - Stortingets behandlling av
Prop. 67 S (2019-2020) og Innst. 216 S (2019-2020)
Ved behandlingen av Prop. 67 S (2019-2020) og Innst. 216 S (2019-2020) 31. mars 2020
vedtok Stortinget bl.a. å øke bevilgningen på kap. 1352, post 71 Kjøp av
infrastrukturtjenester–drift og vedlikehold, med 200 mill. kroner, jf. tabell.
Utgifter:
Kap.

Post

1352

Formål

Kroner

Jernbanedirektoratet
71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan
overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74
Øker med 200 000 000 kroner fra 8 677 500 000 kroner til

8 877 500 000

Den økte bevilgningen skal nyttes til økt vedlikehold av jernbanenettet. Midlene skal i størst
mulig grad rettes inn mot vedlikeholdstiltak som ikke medfører økte bindinger ut over
budsjettåret 2020.
Samferdselsdepartementet ber Jernbanedirektorartet innen utgangen av torsdag 16. april
2020 komme tilbake med en oversikt over tiltak midlene vil bli benyttet til, herunder hvilke
strekninger som blir prioritert.
Videre fattet Stortinget et anmodningsvedtak (vedtak 463) der Stortinget ba regjeringen
"sørge for at offentlige anbud innen vei, jernbane og farled utformes slik at norske aktører har
en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene, forutsatt at dette ikke medfører økte
kostnader ved prosjektene, blant annet når det gjelder størrelse på kontraktene. Det må
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stilles krav til kunnskap om norske forhold, klima og topografi der dette er relevant for
oppdraget, samt krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlinger og egne ansatte
på byggeplassen."
Samferdselsdepartementet vil presisere at oppfølgingen av dette vedtaket må skje på en
måte som ikke er strid med bestemmelsene i anskaffelsesregelverket.
Det forutsettes at bevilgningene benyttes i tråd med føringene i innstillingen departementets
merknader i dette brevet, og i tråd med prinsippene som følger av Stortingets
bevilgningsreglement. For øvrig vises det til kravene og føringer omtalt i tildelingsbrevet til
Jernbanedirektoratet.
I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet
bevilgningsøkningen på kap. 1352, post 71 til disposisjon for Jernbanedirektoratet i 2020.
Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør
Herman Westrum Thorsen
seniorrådgiver
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