
 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Strategi- miljø- og 
administrasjonsavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8010 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Kjersti Nikolaysen 

22248146 0030 Oslo Org no.  

postmottak@sd.dep.no http://www.sd.dep.no/ 972 417 904  
 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 

0032 OSLO 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

14/2102-6 14/2053-      17.12.2014 

 

Utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen - Høring 

Vi viser til brev av 26. september 2014 med vedlegg om ovennevnte. 

 

Saken har vært forelagt Samferdselsdepartementets underliggende etater – Jernbaneverket, 

Kystverket, Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet, Statens havarikommisjon for transport, 

Statens jernbanetilsyn og Statens vegvesen Vegdirektoratet.  

 

Vedlagt oversendes kopi av uttalelse fra Vegdirektoratet som orienterer om sine erfaringer 

med ventelønnsordningen, og som ikke ser noe behov for å beholde ordningen. 

Samferdselsdepartementet slutter seg til dette og har ikke merknader til forslaget om utfasing. 

 

Når det gjelder høringsnotatet pkt. 5 om opphevelse av bestemmelser om ventelønn i 

særlovgivningen, ber vi om at følgende endringer tas med i samme proposisjon: 

 

 Lov 15. juni 2001 nr. 87 om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet 

til aksjeselskap, § 4 

 Lov 21. juni 2002 nr. 43 om omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og 

statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskap, § 7 

 Lov 13. desember 2002 nr. 84 om omdanning av Statens vegvesens 

produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap, § 4 

 Lov 13. desember 2002 nr. 85 om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap, § 4 

 

Alle disse bestemmelsene gjaldt tre-årige ordninger som ikke lenger vil utløse noen 

rettigheter. Vi har i tillegg et par bestemmelser som bare gjaldt tre-årig bibehold av 

fortrinnsrett til annen statlig stilling, og som heller ikke lenger utløser rettigheter for noen. På 

muntlig forespørsel har Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpnet for at vi også kan 



Side 2 

 

få opphevet disse i forbindelse med øvrige endringer i særlovene. Vi ber derfor om at 

følgende endringer tas med i proposisjonen: 

 

 Lov 17. desember 2004 nr. 90 om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til 

statsaksjeselskap, § 4 

 Lov 7. januar 2005 nr. 5 om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService 

til aksjeselskap, § 4. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Gyri Solnørdal Jenssen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Kjersti Nikolaysen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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