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Dette ble sendt inn sammen med påmeldingen 

Viken fylkeskommune ønsker å delta på høringen om kommuneproposisjonen 2021 fordi Viken 
representerer 23 prosent av innbyggerne i landet. Viken har både sentrale/tettbygde deler og 
spredtbygd bosetting og favner derfor problemstillinger som er knyttet både til by og distrikt. Viken 
fylkeskommune ønsker i høringen å fokusere på rammebetingelser for nye fylkeskommuner – både 
de økonomiske og rammebetingelsene for gjennomføring og oppfølging av regionreformen.   
  
I tillegg ønsker Viken fylkeskommune å løfte frem de særskilte utfordringene fylkeskommunen står 
overfor knyttet til koronasituasjonen – med betydelig inntektssvikt kombinert med 
tilrettelegging/utbygging av tjenester i en region med sterk befolkningsvekst bl.a knyttet til 
elevtallsveksten. Den økonomiske situasjonen som følge av koronaen gjør nødvendig utbygging av 
videregående skoler i Viken svært krevende – en utbygging som vil kunne være et viktig 
motkonjunkturtiltak til hjelp for et koronarammet næringsliv.   
Det er svært viktig å sikre forutsigbare økonomiske rammebetingelser for dette både i 2020 og 
2021.   
  
Vikens viktigste budskap  

- Vi trenger en helhetlig kriseplan for kollektivtrafikken med midler som sikrer drift 
Situasjonen for kollektivtrafikken i Viken og Oslo er kritisk, dersom det ikke kommer ytterligere 
midler. Tre faktorer er særlig viktige. 
 

1) Bortfall av billettinntekter 
2) Smitteverntiltakene er kostbare 
3) Skoleskyss er lovpålagt og kostbart å gjennomføre forsvarlig 

 
Kollektivselskapene i Viken er kompensert med 230 millioner kroner i den første krisepakka fra 
staten. Viken vil i Fylkestinget 20. mai forskuttere ytterligere 240 millioner kroner i påvente av 
behandlingen av RNB. Vi forventer at Vikens andel av de 1,5 milliarder kroner som er foreslått i 
RNB kun dekker inn det Viken har forskuttert,  samt gir midler som holder et stykke inn i sommeren. 
Hvis fordelingen av RNB-midlene blir som ved forrige bevilgning til kollektivselskapene, altså fordelt 
etter faktisk inntektstap, så får Viken om lag 345 av disse millionene. Med det vi fikk sist, vil det da bli 
575 millioner. 
 
Kollektivselskapene har hatt store tap av billettinntekter hittil og forventer videre tap av 
billettinntekter ut 2020. Vi har beregnet at det kan bli opp mot 650 millioner kroner i tapte 
billettinntekter etter at RNB-midlene er brukt. Dette baserer seg på beregninger fra 
kollektivtrafikkforeningen om at det blir 80 % tap i billettinntektene nå før sommeren, og 60% etter 
sommeren. Dette må kompenseres for å sikre at selskapene skal kunne drives forsvarlig uten kutt i 
rutetilbudet eller økte billettpriser. Avklaring er nødvendig før sommeren. 
 



Smitteverntiltakene innebærer at våre busser kjører med halv kapasitet på antall passasjerer. 
Kollektivselskapene våre har anslått at de kan få ekstrakostnader på inntil om lag 50 millioner kroner 
i måneden for å ivareta smittevern i skoleskyssen. Skoleskyss er en lovpålagt oppgave og manglende 
dekning av økte kostnader vil dermed måtte gå ut over det øvrige rutetilbudet. Det er avgjørende at 
skoleskyssen gjennomføres på en trygg og smittevernsikker måte for å trygge elever og ansatte i 
grunnskolen og de videregående skolene. 
 

- Vi har lite handlingsrom når vi ikke får noen vekst i frie midler 
Realveksten som regjeringen foreslår i de frie inntektene til fylkeskommunene for 2021 på 400 
millioner kroner, blir for en stor del «spist opp» av demografiske endringer (anslått til ca 300 
millioner). Altså nærmest ingen realvekst. Vi minner om at modellen for fordeling av frie inntekter 
mellom fylkeskommunene ble lagt om i 2020. Viken får tapskompensasjon for deler av Vikens 
inntektsnedgang, men vi vet ikke hvor lang tid tapskompensasjonen vil ligge inne. Den delen av tapet 
som ikke er kompensert, innebærer at Viken taper om lag 20 millioner kroner årlig i den innværende 
4-års perioden, totalt om lag 86 millioner kroner. 
  

- Vi må vurdere kutt fordi det ikke kommer noen kompensasjon for skattesvikt 
Det er stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for 2020, men Viken anslår om lag 300 millioner i 
reduserte skatteinntekter i 2020. Til nå har Viken fylkeskommune fått kr 0 i kompensasjon for  
skattesvikten. Dette kan ha konsekvenser for tjenestetilbudet til Vikens innbyggere. Vi vil i året som 
kommer ha behov for å dimensjonere våre tjenester til en økende befolkning.  
 

- Prisveksten er høyere enn Regjeringen anslår  
Regjeringen beregner at lavere lønns- og prisvekst vil kunne veie opp for reduserte skatteinntekter. 
Men Viken ser på enkelte områder at det det kan bli større prisvekst enn regjeringen anslår. Blant 
annet ser vi prisvekst i tilbud på driftskontrakter på fylkesveiene. Viken ser også at det kan bli 
merutgifter knyttet til gjennomføring av pågående investeringsprosjekt på grunn av forsinkede 
vareleveranser. 
  
Mindre økonomisk handlingsrom til å møte krisen   
Alle de politiske partiene i Viken fylkesting har tverrpolitisk samlet seg om en forventningsliste til 
nasjonale myndigheter som tidligere er oversendt alle stortingsrepresentanter. Forventningslista 
samler tiltak under tre paraplyer 
 

- Kompensasjon for bortfall av inntekter og økte kostnader 
- Midler til lokale tiltak som kan stimulere etterspørselen 
- Midler til arbeid, omstilling, innovasjon og utvikling 

 
Vi ser at kommuneproposisjonen 2021 ikke svarer til de forventningene Viken fylkesting har samlet 
seg om. 


