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Bruk fylkeskommunene!
Bedrifter over hele landet har som følge av korona-nedstengingen etter 12.mars opplevd at
næringsgrunnlaget nærmest forsvant over natten. For arbeidstakerne har resultatet av dette vært en
kraftig vekst i antall permitterte og helt ledige. Selv om aktiviteten tok seg betydelig opp mot slutten av
første halvår, etter den gradvise gjenåpningen av samfunnet, opplever både bedrifter og arbeidstakere
fortsatt stor usikkerhet om framtiden.
Statens unike finansielle posisjon har gjort det mulig for Stortinget å vedta omfattende og helt
nødvendige tiltak for å kompensere næringsliv og arbeidstakere for inntektsbortfallet i denne perioden.
Fylkeskommunene har ikke noe tilsvarende oljefond å bevilge ekstra midler fra, men har likevel handlet
raskt og vedtatt regionale tiltakspakker for næringslivet. Kort tid etter nedstengingen var slike
tiltakspakker utarbeidet i samarbeid med næringslivet og vedtatt i fylkeskommunens politiske organer.
Samlet sett hadde tiltakspakkene som var vedtatt innen utgangen av april en verdi på godt over 1 mrd
kroner.
Dette viser at fylkeskommunene har evne til å handle raskt, basert på lokal og regional kunnskap,
samhandle med næringslivet og forberede og effektuere politiske vedtak. Det vil fortsatt være behov for
finanspolitiske tiltak i det nærmeste året for å bygge og holde på kompetanse både næringslivet og
samfunnet generelt har behov for videre. Regjeringen har også signalisert at det vil komme nye
tiltakspakker. Vi vil oppfordre Stortinget til å benytte fylkeskommunene som kanaler for slike tiltak i enda
større grad enn hva som har vært tilfelle så langt.
Vi vil gi Stortinget fire konkrete utfordringer for å følge dette opp i praksis:
1. Bevilge ekstra midler til vedlikehold av fylkesveier for å redusere vedlikeholdsetterslepet på
44000 km fylkesveier. Dette vil være et målrettet tiltak for å lette markedsadgangen for
næringslivet i distriktene, samtidig som entreprenørbransjen sikres nye oppdrag.
Fylkeskommunene vil være i stand til å omsette en betydelig bevilgningsøkning til dette formålet
til konkrete oppdrag svært raskt. Vi viser for øvrig til felles utspill fra NHO og KS om dette, som er
dokumentert med konkrete prosjekter over hele landet som fylkeskommunene kan iverksettes
svært raskt dersom det bevilges ekstra midler til formålet.
2. Forsterke de kompetansepolitiske tiltakene gjennom fylkeskommunene. I RNB 2020 ble det
vedtatt et utdanningsløft, med tiltak for å gi elever med avbrutt videregående opplæring en ny
mulighet til å fullføre, tilbud om videregående opplæring til arbeidsledige og økt lærlingetilskudd
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og tiltak for rekruttering av flere læreplasser. Dette var svært ambisiøse tiltak rent driftsmessig,
som fylkeskommunene imidlertid skal kunne iverksette denne høsten for å møte Stortingets høye
ambisjoner. Det er også ønskelig å stille ekstra midler til rådighet for Bedriftsintern opplæring
(BIO), og forlenge tiltakene rettet mot læreplasser, stimuleringstilskudd for lærlinger og satsingen
på fagbrev på jobb og kompetanseheving rettet mot personer uten fullført videregående
opplæring også i 2021.
3. Styrke fylkeskommunenes virkemidler for regional- og distriktsutvikling i statsbudsjettet for 2021
(kap 553 i statsbudsjettet). Over tid er disse virkemidlene kraftig redusert i de årlige
statsbudsjettene. Dette er målrettede virkemidler for regionalt basert innovasjon og
næringsutvikling, hvor fylkeskommunenes nærhet til og samhandling med det regionale
næringslivet utfyller den nasjonale (statlige) næringspolitikken. Med de utfordringene
næringslivet står overfor nå, vil en forsterking av disse virkemidlene gi et løft til regional
verdiskaping både på kortere og lengre sikt. Regionale forskningsfond er effektive virkemidler
både i forskningssammenheng og i næringsutviklingen, og bør styrkes.
4. Garantere at fylkeskommunenes merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med
koronasituasjonen finansieres fullt ut både inneværende år og i 2021. For at fylkeskommunene
skal kunne brukes som et effektivt redskap i den situasjonen Norge er i nå er det grunnleggende
at de lovpålagte oppgavene er tilstrekkelig finansiert. I kollektivsektoren må en forvente
langsiktige konsekvenser for etterspørselen og dermed ekstra kostnader for fylkeskommunene,
og både i utdanningssektoren og tannhelsesektoren påløper det ekstra utgifter.
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