


 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

BA-navn  1.1.2003 01.01.2013 Vekst
Trysil/Engerdal 8537 8065 -5,5
Stor-Elvdal 2888 2641 -8,6
Tynset 13598 13264 -2,5
Lillehammer 36026 38093 5,7
Gjøvik 67630 69633 3,0
Dovre 5102 4872 -4,5
Skjåk/Lom 4880 4643 -4,9
Midt-Gudbrandsdal 13869 13516 -2,5
Sel 9903 9668 -2,4
Fagernes 18327 17955 -2,0
Drammen 144633 163908 13,3
Kongsberg 26911 29899 11,1
Ringerike 41667 44530 6,9
Hallingdal 20090 20585 2,5
Nore og Uvdal 2703 2531 -6,4
Tinn 6354 5973 -6,0
Seljord/Kviteseid 5568 5452 -2,1
Nissedal 1445 1430 -1,0
Vinje/Tokke 6266 6005 -4,2
Risør 9499 9332 -1,8
Jondal/Kvam 9538 9630 1,0
Kvinnherad 13157 13305 1,1
Odda 11967 11343 -5,2
Voss 16029 16078 0,3
Aurland 1781 1714 -3,8
Lærdal/Årdal 7841 7697 -1,8
Hyllestad 1537 1428 -7,1
Oppdal/Rennebu 9101 9328 2,5
Røros 9910 9654 -2,6



 
 
 

 



 
Diff. arbeidsgjevaravgift 

 Utgangspunkt for grensejustering i gjeldende regelverk 

• Gjeldende regelverk er bl.a. basert på at områder som er kvalifisert for differensiert 
arbeidsgiveravgift, må tilhøre en NUTS II region (dvs. landsdel), som har 8 innbyggere eller færre 
pr. km2.  

• Det er åpnet for at det aktuelle området kan utvides til også å kunne omfatte mindre, 
tilgrensende områder, som oppfyller befolkningskriteriet. Hedmark-Oppland er definert som en 
landsdel som tilfredsstiller kriteriet og er definert som sone 3. Her er det gjort et valg som 
medfører at typiske fjellregioner har en arbeidsgiveravgift på 6,4%. Etter gjeldende regelverk er 
vi av den oppfatning at Hallingdal bør defineres som et mindre tilgrensende område til Hedmark-
Oppland.  

• Hallingdal har de samme distriktutfordringene som f.eks. regionene Valdres og Nord-
Gudbrandsdal.  

• I forhold til det grunnleggende kriteriet om 8 innbyggere eller færre pr. km2, har Hallingdal 3,5 
innbyggere pr. km2. I et tenkt tilfelle der Hallingdal var en del av Oppland, er det nærliggende å 
tro at Hallingdal ville vært definert på linje med f.eks. Valdres.  

• I dag er det etablert et kunstig skille mellom likeartede naboregioner. Dette fører til en 
konkurransevridning mellom tilgrensende regioner som har sammenfallende næringsstruktur, 
der bl.a. reiseliv er et gjennomgående satsingsområde. 

• For kommunene i Hallingdal ville forskjellen mellom 10,6 % og 6,4% i innbetalt arbeidsgiveravgift  
i 2012, utgjøre 123 mill. kroner. 
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Regjeringserklæringa, samferdsel 

 • Satsing på utbygging av veg og kollektivtransport aukast utover 
vedteken NTP 2014-2023, og bompengedelen i nye prosjekt skal 
reduserast. 

• Investere ein større del av avkastninga av oljefondet i vegar, jernbane 
og annan infrastruktur. Etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. 
kroner.  

• Begrense bruken av fotoboksar. 
• Nye motorvegar skal planleggast med maksfart på 130 km/t. 
• Ei kraftig satsing på infrastruktur i og rundt dei største byane. 
• Bygge veg og jernbane raskare gjennom å redusere planleggingstida 

(målsetting ei halvering).  
• Auke bruken av statleg regulering for prosjekt av nasjonal betydning.  
• Sørgje for ei forpliktande finansiering av viktige 

kollektivtransportløysingar i dei største byane, fortrinnsvis gjennom å 
gje statlege investeringstilskot som dekkjer 50%  av kostnadane.  
 



 
Stasbudsjettet, Bergensbanen 

 Budsjett utan kraft for Bergensbanen 
• Statsbudsjettet for 2014 etterlet fleire spørsmål enn svar når 

det gjeld satsing på Bergensbanen. Ringeriksbanen er lista opp 
blant dei seks viktigaste plan- og utgreiingsprosjekta i 2014. 
Men banen skal dele ein pengeløyving på 230 millionar med ei 
rad andre prosjekt.  

• Bygginga av ny Ulrikstunnel (2014 – 2018), som gir 
dobbeltspor mellom Bergen og Arna skal ta til som planlagt. 
Det er positivt.  

• Men statsbudsjettet seier ingenting om meir prekære tiltak på 
Bergensbanen, som fleire kryssingsspor. 

 Videreutvikle de «tunge» transportkorridorene (banestrekningene), i 
 hovedsak gjennom bygging av flere kryssingsspor. Når man forlenger og 
 bygger nye kryssingsspor tilrettelegges disse for å håndtere 600 m lange 
 tog. I første del av planperioden vil kryssingsspor på Sørlandsbanen, 
 Bergensbanen/Gjøvikbanen og Dovrebanen bli prioritert. (NTP 2010 – 2019) 

 



 
Handlingsplan veg 

 
 

• Det legges opp til å starte utbyggingen av E16 til firefelts veg på strekningen 
Sandvika – Wøyen, 2015. 

• I siste seksårsperiode legges det opp til å gjennomføre utbygging av E16 til firefelts 
veg på strekningen Bjørum – Skaret 

• Rute 5b Rv 7 Hønefoss – Bu og rv 52 Gol – Borlaug 



Knut Arne Gurigard 

 6. Juni 2014 



 
 
 

 



 
 
 

• Tannhelsetenesta i Buskerud, klinikkstruktur 
– Styre for tannhelsetjenestens innstilling av 24.09.2013 
Tannhelsetjenesten i Buskerud FKFs forslag til klinikkstrukturplan 2013 – 2023 
vedtas med følgende endringer som framkom på møtet. 

 Sigdal tannklinikk opprettholdes så lenge det er mulig å videreføre det nåværende 
 tilbudet. 
 Vikersund og Åmot tannklinikker samlokaliseres. 
 Hvittingfoss tannklinikk opprettholdes så lenge det er mulig å videreføre det 
 nåværende tilbudet. 
 Nes tannklinikk opprettholdes inntil videre. 
 Veggli tannklinikk opprettholdes som ambuleringsklinikk inntil videre. 
  
• Forliksråd 
• Politireformen 
• Kommunestruktur 
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«Verdiskaping i fjellområda»  
 

Fjellområda har særeigne utfordringar for 
næringsutvikling og verdiskaping. 
Departementet legg opp til ei satsing over fem år for  å 
styrkje grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping 
i fjellområda. Midlane skal nyttast til innsats på tvers 
av fylkeskommunane og bidra til nettverksbygging, 
auka kompetanse og innovasjon i fjellområda. 
Innrettinga vil bli avklara i dialog med aktuelle 
fylkeskommunar og 
nasjonale aktørar. For 2013 er det sett av 10 mill, 
kroner. 

 
 

Knut Arne Gurigard 
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