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Statsbudsjettet 2022 – Supplerende tildelingsbrev nr. 11 – Forlengelse av 
overgangsordning for avvikling av sams veiadministrasjon – Salg av 
tjenester til fylkeskommunene 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrev for 2022 til Statens vegvesen, brev fra KS 
av 2. mai 2022 til Samferdselsdepartementet (med kopi til Statens vegvesen), samt 
korrespondanse mellom Statens vegvesen og departementet om Statens vegvesens 
varslede avslutning av salg av laboratorie- og grunnboringstjenester til fylkeskommunene.  
 
Ordningen med midlertidige overbygningsavtaler kom på plass for å sikre en smidig avvikling 
av sams veiadministrasjon. Det ble ved avviklingen bestemt at Statens vegvesen og 
fylkeskommunene skulle samarbeide i en overgangsfase, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020) 
og Prop. 79 L (2018–2019).  
 
Statens vegvesen har lagt til grunn en tidsavgrensning for ordningen på tre år i sine 
vurderinger, dvs. at ordningen avvikles innen 1. januar 2023. Samferdselsdepartementet kan 
ikke se at dette har blitt fastsatt av Stortinget i proposisjon eller innstilling og har heller ikke 
kjennskap til at det er lagt til grunn i overbygningsavtalene. Det var likevel klart fra start av at 
avtalene var midlertidige og ment for en overgangsperiode ved avviklingen av sams 
veiadministrasjon.  
 
I brevet fra KS til Samferdselsdepartementet beklager fylkeskommunene sterkt at 
samarbeidsordningen skal avsluttes ved årsskiftet. De er bekymret for at det vil være 
begrensede muligheter for å etablere alternative løsninger innen utgangen av 2022. 
Fylkeskommunene ønsker derfor å unngå en avvikling 1. januar 2023 og at en videre dialog i 
samarbeid med Statens vegvesen. I brevet fra KS skriver de at et alternativt tilbud i egenregi 
eller som privat tjeneste vil kreve mer tid å etablere enn fram til årsskiftet. 
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Side 2 
 

 
Statens vegvesens varslede avvikling av salget er begrunnet i juridiske vurderinger knyttet til 
lov om offentlige anskaffelser og reglene om statsstøtte. Statens vegvesen understreker 
imidlertid at dette vil kunne variere fra fylke til fylke. I noen regioner vil det være et tilgjengelig 
privat marked, i andre vil et privat marked kunne etablere seg ved økt etterspørsel og i noen 
fylker, der det ikke eksisterer eller vil etablere seg private tilbydere, vil man måtte få på plass 
tilbud i egen regi. Departementet mener derfor at det kan være tilfeller hvor det er mulig å 
forlenge salget av tjenester uten at dette strider med gjeldende lovverk, og der det kan være 
nødvendig å bruke mer tid for å få etablert å få et privat marked eller for at fylkeskommunen 
får egne tjenester på plass.  
 
Samferdselsdepartementet ber derfor Statens vegvesen sammen med den enkelte 
fylkeskommune, om å vurdere mulighetene og behovet for å forlenge avtalen om salg av 
laboratorie- og grunnboringstjenester ut 2023, dvs. med et år utover den varslede 
avviklingen. Det vil være opp til den enkelte fylkeskommune å ta initiativ til avklaringer med 
Statens vegvesen dersom de ønsker å fortsette å kjøpe tjenestene fra Statens vegvesen. I 
så fall må Statens vegvesen i dialog med fylkeskommunene vurdere lovligheten av salg av 
laboratorie- og grunnboringstjenester i den enkelte fylkeskommune. På den måten sikrer vi at 
det blir gjort en grundig og konkret vurdering av lovligheten av salget, samtidig som vi sikrer 
at fylkeskommunen har tilgjengelige tjenester dersom det skulle vise seg å ikke eksistere et 
privat marked.  
 
Samferdselsdepartementet legger vekt på at salg av laboratorie- og grunnboringstjenester 
ikke vil bli tilbudt på permanent basis, og at fylkeskommuner snarest må sikre tilgang til disse 
tjenestene for å dekke sitt behov innen utgangen av 2023, enten gjennom egen produksjon 
eller fra private tilbydere. 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Einar Nerhus (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Daniel Kleiven Pasten 
rådgiver 
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Rogaland fylkeskommune 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Vestland fylkeskommune 
Viken fylkeskommune 
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