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Avklaring av rammer for planlegging av kollektivtilbudet vinteren  
2021–2022 
 
Jeg viser til deres brev datert hhv. 30. juni og 23. august 2021 hvor dere ber om avklaring av 
hvorvidt staten vil kompensere fylkeskommunenes inntektstap ut 2021, og avklaring av om 
staten vil forlenge kompensasjonsordningen for kollektivtransporten i en overgangsperiode 
fra pandemi til en ny normal. Dere formidler videre behovet for forutsigbarhet i denne 
sammenheng. 
 
Jeg vil også vise til det gode samarbeidet vi har hatt gjennom pandemien, hvor dere – 
sammen med de øvrige fylkeskommunene – har drevet kollektivtransporten på en utmerket 
måte gjennom hele perioden, mens staten har dekket det fulle tapet av billettinntekter. Dette 
pågår fortsatt.  
 
Når pandemien er over, er vi tilbake til normalen der fylkeskommunene selv har ansvaret for 
finansieringen av kollektivtransporten. Per i dag vet vi ikke når dette blir, men jeg vil 
oppfordre fylkeskommunene til å forberede seg på at ekstramidlene fra staten vil ta slutt.  
 
Mye tyder på at pandemien og smitteverntiltakene kan ha ført til varige endringer i folks 
reisemønster. Fylkeskommunene må selv ta ansvar for omstilling av egen virksomhet, men 
det er også slik at den omstillingen vi ser foran oss nå, ikke ville ha kommet uten pandemien. 
På den bakgrunn går regjeringen inn for å dekke fylkeskommunenes tap i 
kollektivtransporten på samme måte som det er gjort hittil, ut 2021. Kompensasjonen skal 
ses i sammenheng med vurdering av samlet økonomisk kompenasjon til fylkeskommuner og 
kommuner. 
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Side 2 
 

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at et nytt storting trer sammen i oktober. 
Fullfinansiering ut 2021 er avhengig av en ytterligere budsjettbevilgning og dermed støtte i 
det nye Stortinget.  
 
 
Med hilsen 
 

 
Knut Arild Hareide 
 
  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 
Oslo kommune - 
Byrådslederens 
kontor 

Rådhuset 0037 OSLO 

Viken 
fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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