
 
 

Skjevfordeling av kollektivmidler utenfor inntektssystemet 
I hovedstyrets diskusjon i møtet 19.09 om KS samferdselsstrategi 2015 – 2017 ble det framsatt forslag 
om at følgende punkt måtte vurderes/utdypes i en sak:  
«Reell fullfinansiering av fylkeskommunens oppgaver må ta innover seg den skjevfordelingen som ligger 
i dagens finansiering av kollektivtransport utenom inntektssystemet» 
 
Medlemsinnspill om skjevfordeling av midler 
Ulike fylkeskommuner/regioner har hver for seg synspunkter på at det er en skjevfordeling enten av 
samlede samferdselsmidler eller av kollektivmidler mellom fylker/regioner/landsdeler, ved at det er ulike 
forhold som ikke blir ivaretatt godt nok. Det kan synliggjøres for eksempel gjennom følgende uttalelser:  
 
Utgifter til anbud for hurtigbåt og ferger har steget med 30 til 50 prosent siden 2012. Departementet har 
i sine beregninger brukt tall for 2012, som ikke fanger opp den enorme økningen i kostnadene vi har hatt 
på anbudssiden. Vi føler det er en skjevfordeling her, som man ikke har tatt hensyn til. (fylkesråd for 
samferdsel i Nordland fylkeskommune, Beate Bøe Nilsen til Nrk.no 4.9.2014) 
 
«Det er nærliggende å sammenligne utbygging av Bybanen i Bergen med utbedring av jernbanens 
infrastruktur for lokaltrafikk og IC-trafikk i Osloområdet. Sistnevnte prosjekter finansieres av statlige 
myndigheter, og tilsvarende statlig medvirkning bør gjøre seg gjeldende også ved finansiering av 
bybaneløsninger.» 
(Bergensalliansen – 20 kommuners- uttalelse til transportetatenes forslag til NTP 2014-23)  
 
«NTP 2010-2019, første periode, legger opp til at riksvegene på det sentrale Østlandet skal finansieres 
med en vesentlig større bompengeandel enn i resten av landet. Østlandssamarbeidet forutsetter at en slik 
skjevfordeling kompenseres ved en sterk statlig satsing på jernbaneutbygging i InterCity-området.» 
(Innspill fra Østlandssamarbeidet – 8 fylkeskommuner – til NTP 2014-23)  
 
«Det foreligger derfor tunge argumenter for at Trøndelag må prioriteres med mer enn 45 % 
rammepåslag i denne NTP-perioden, både for å kompensere for tidligere skjevfordeling mellom 
landsdeler og ut fra de spesielt store utfordringene og mulighetene storbyregionene har med 
befolkningsvekst og potensial for redusert bilbruk»  
(Trondheimsregionen – 10 kommuner + Sør Trøndelag fylkeskommune – sin uttalelse til Nasjonal 
Transportplan 2014-23) 
 
Statlig finansiert kollektivtrafikk - beløp 
I statsbudsjettet 2015 anslås fylkeskommunenes samlede inntekter neste år til 60,55 mrd kroner, hvorav 
31,5 mrd overføres gjennom rammetilskudd. Av dette utgjør innbyggertilskuddet 30,3 mrd kroner. 
Innenfor samlet kostnadsnøkkel for fordeling av rammeoverføringene til fylkeskommunene utgjør 
delkostnadsnøkkel for kollektivtransport 22,5 pst.  Samlet netto driftsutgifter for fylkeskommunene til 
kollektivtransport var som gjennomsnitt for perioden 2010-2012 10,1 mrd kroner.  
 
Det er ikke åpenbart hva som bør tas hensyn til av statlige bevilgninger til drift og infrastruktur i de ulike 
regionene dersom man ser omfanget av samlet skjevfordeling på statlige og fylkeskommunale 
ansvarsområder i sammenheng. Følgende budsjettposter i kommende års statsbudsjett kan være aktuelle å 
vurdere dersom det skal utredes hva som er mulig «skjevfordeling» mellom regioner av midler, gitt at 
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vurderingen av dette begrenses til bevilgninger til drift og investeringer i statlig finansiert kollektivtrafikk 
og fasiliteter for godstransport i de enkelte regionene1:  

- Flytrafikk 
o Kjøp av innenlandske flyruter på kortbanenettet – forslag på 699 mill kroner i statsbudsjettet 

2015  
o Intern kryssubsidiering av 42 regionale og lokale flyplasser i Avinor – 1,23 mrd kroner i 2012 

(Kilde: Meld. St. 38 (2012-13) Verksemda til Avinor AS  
- Sjøtrafikk 

o Kjøp av sjøtransporttjenester fra Hurtigruten ASA – forslag på 756 mill kr i statsbudsjettet 2015 
o Tilskudd til statlige fiskerihavner og til kommunale fiskerihavneanlegg – forslag på 479 mill kr i 

statsbudsjettet 2015   
- Jernbane 

o Kjøp av persontransport med tog – alle strekninger – forslag på 3,2 mrd kroner i statsbudsjettet 
2015  

o Jernbaneverkets investeringer i forslag til statsbudsjett 2015: 
 Jærbanen: 291 mill kr 
 Vestfoldbanen: 2,8 mrd kr 
 Dovrebanen: 960 mill kr 
 Trønderbanen: 155 mill 
 Bergen-Voss: 780 mill 
 Østfoldbanen: 171 mill  
 Planlegging InterCity: 540 mill kr  
 Infrastruktur for ny grunnrutemodell sentrale Østlandet: 597 mill 
 Tiltak i Stor-Oslo: 143 mill 
 Kapasitetsøkning Ofotbanen: 270 mill 
 Dobbeltspor Oslo-Ski: 3,1 mrd  

- Statlige tilskudd til kollektivtrafikk 
o Belønningsordningen for kollektivtransport i bykommunene – forslag på 976 mill kr i 

statsbudsjettet 2015 

Vurdering 
Hovedstyrets vedtak forutsetter at det foreligger en skjevfordeling i finansieringen av kollektivtransport 
til fylkeskommunene, når det tas hensyn til statlige bevilgninger til samme formål. Innenfor en samlet 
uendret ramme kan en slik skjevfordeling rettes opp ved annen regional fordeling av enten de 
fylkeskommunale midlene, de statlige bevilgningene eller en kombinasjon av begge.  
Det må antas at det vil være svært krevende å etablere en felles faglig enighet blant samtlige 
fylkeskommuner om hvilke konkrete statlige bevilgninger det må tas hensyn til dersom omfanget av en 
slik skjevfordeling ønskes kartlagt på nasjonalt nivå fra KS sin side.  
 
  

 

 

                                                 
1 Kun bevilgningsforslag  over 100 mill kr i statsbudsjettet er tatt med i oversikten 
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