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Supplerende tildelingsbrev nr. 8 - videre innretting av tilleggsavtaler for 
økt kjøp av persontransport med tog 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2020 til Jernbanedirektoratet. Dette 
brevet supplerer tildelingsbrevet og følger opp supplerende tildelingsbrev nr. 4 av 26. juni 
2020 sendt etter Stortingets behandling av Prop. 127 S (2019-2020), Prop. 117 S (2019-
2020) og Innst. 360 S (2019-2020). 
 
I supplerende tildelingsbrev nr. 4 ble Jernbanedirektoratet bl.a. bedt om å vurdere hvordan 
ordningen med tilleggsavtaler kan trappes ned og avvikles. Jernbanedirektoratet skulle 
beskrive under hvilke forhold dette er mulig og vurdere under hvilke forhold en normal 
relasjon mellom Jernbanedirektoratet og togselskapene, bygget på gjeldende trafikkavtaler, 
kan gjenopprettes. Jernbanedirektoratets vurderinger, jf. brev av 27. august 2020, har inngått 
i departementets arbeid om videre innretting av tilleggsavtalene. 
 
Vi er nå i en mer stabil situasjon enn da tilleggsavtalene ble opprettet i april 2020. Det er 
imidlertid fremdeles færre reisende som gjør at det er nødvendig at ordningen med 
tilleggsavtalene videreføres. Jernbanedirektoratet kan inngå tilleggsavtaler ut 2020. 
Jernbanedirektoratet kan, med forbehold om Stortingets vedtak ifm. behandlingen av Prop 1 
S (2021-2020), inngå tilleggsavtaler for perioden fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021. 
 
For at togselskapenes incentiver til omstilling og forretningsmessig drift ikke skal svekkes 
skal togselskapene dekke en andel av underskuddet som følge av reduserte billettinntekter. 
Jernbanedirektoratet vurderer selv nivået på egenandelen. Dersom togselskapene skulle ha 
et overskudd i perioden med tilleggsavtaler skal det økte vederlaget togselskapene mottar 
reduseres tilsvarende en andel av overskuddet. Dette skal gi togselskapene incentiv til å 
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Side 2 
 

avslutte tilleggsavtalene når togtilbudet kan driftes innenfor gjeldende trafikkavtaler. 
Jernbanedirektoratet beslutter selv nivået på denne andelen. 
 
Basert på transportfaglige vurderinger, bl.a. om hvilket togtilbud som er viktig å opprettholde 
for staten i den situasjonen vi er inne i, skal Flytoget ikke omfattes av ordningen med 
tilleggsavtaler utover 2020. 
 
Med hilsen 
 
 
Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Herman Westrum Thorsen 
seniorrådgiver 
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