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Høring av rapport frå Statens vegvesen ("Fra sams og samling") om 
konsekvensar ved overføring av fylkesvegadministrasjon frå Statens 
vegvesen til fylkeskommunane 1.1.2020 
 

Viser til deres brev av 16. mai 2018, «Høring av rapport frå Statens vegvesen («Fra 
sams og samling») om konsekvensar ved overføring av fylkesvegadministrasjon frå 
Statens vegvesen til fylkeskommunane 1..1.2020». 

 
Saken har vært behandlet i Finnmark fylkesting 20. juni 2018 sak 28/18. Fylkestinget har 
vedtatt følgende høringsinnspill i elleve punkter til rapporten «Fra sams og samling»: 

1. Finnmark fylkeskommune legger til grunn en oppfølging av Stortingets 
anmodningsvedtak i juni 2017 (Innst. 385 S 2016 2017): «Stortinget ber 
regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for 
planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt 
folkevalgt nivå». 

2. Finnmark fylkeskommune mener en overføring av sams også vil bidra til at det 
regionale folkevalgte nivå får en mer helhetlig rolle som samfunnsutvikler ved å 
se virkemidler og oppgaver i sammenheng med hverandre. Målet er å kunne ta et 
mer strategisk og helhetlig ansvar for de enkelte sektorområdene ved at 
virkemidlene innenfor den enkelte sektor samles hos fylkeskommunen, blant 
annet på samferdsel. 

3. Finnmark fylkeskommune forutsetter at overføringen av ansvaret for 
fylkesvegadministrasjonen blir i overenstemmelse med det det finansielle 
ansvarsprinsippet: «Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og 
beslutningskompetanse for en oppgave skal også ha ansvaret for å finansiere 
utgiften til oppgaveløsningen», samtidig som et fremtidsrettet samarbeid med 
Statens vegvesen sikres. 



 
 

4. Finnmark fylkeskommune forventer at omstillingskostnadene dekkes inn gjennom 
midlertidig økt statlig budsjettramme allerede fra 2019 slik at fylkeskommunene 
kan starte utredning og innplasseringsprosessen i samarbeid med Statens 
vegvesen. 

5. Finnmark fylkeskommune vil starte et overføringsprosjekt sammen med Statens 
vegvesen umiddelbart. Målet er gjensidig samarbeid om robuste, helhetlige og 
framtidsretteløsninger.  
 

6. Finnmark fylkeskommune forutsetter at det inngås et nasjonalt samarbeid mellom 
Statens vegvesen og fylkeskommunene knyttet til alle forhold i det videre arbeidet 
med overføring av oppgaver.  
 

7. Finnmark fylkeskommune ber stortinget se på et lovverk som sikrer ansatte i 
Statens vegvesen arbeid i fremtiden og samme rettigheter som i dag. 
Fylkeskommunens ambisjon er å se samfunnsutviklerrollen i sammenheng med 
ny oppgaver som skal overføres i forbindelse med regionreformen, derfor er det 
viktig at fylkeskommunen også står fritt til å organisere sin virksomhet og 
personalmessige ressurser. Finnmark fylkeskommune ønsker å lyse ut stillinger 
offentlig, med stillingsbeskrivelse og kvalifikasjonskrav som er mest 
hensiktsmessig. Ansatte i Statens vegvesen vil få 2 års fortrinnsrett til stillinger 
knyttet til fylkesveg.  
 

8. Finnmark fylkeskommune støtter Statens vegvesens vurdering om at det ikke bør 
etableres felles ressursenhet som fylkeskommunene er forpliktet til å bruke. 
Fylkeskommunene bør selv velge hvordan oppgavene skal løses. Samarbeid kan 
skje på tvers av fylkeskommunene og med staten, men dette må være basert på 
frivillighet og gjensidige avtaler partene imellom.  
 

9. Finnmark fylkeskommune forventer at det gjøres endringer i veglova som gir 
fylkeskommunene myndighet til å fatte enkeltvedtak, godkjenne tekniske 
konstruksjoner og fastsette forskrifter og normaler på fylkesvegnettet. Dette er 
viktig for å skape et handlingsrom for nytenking og innovasjon innen fagfeltet.  
 

10. Finnmark fylkeskommune uenig med Statens vegvesens forslag om å ikke 
overføre drift og vedlikehold, men ber om at det arbeides aktiv for å finne en 
overgangsordning og praktiske samarbeidsformer for driftskontraktene som løper 
lenger enn til 1.1.2020.  
 

11. Finnmark fylkeskommune mener at Statens vegvesen skal beholde et nasjonalt 
ansvar for beredskap, samt NVDB og VTS. Dette for å sikre en nasjonal helhet 
som gjelder både riks- og fylkesveg. 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Johan Andreas Rolstad 
 



 
 

 
 
  
   
 
 
 
 
  

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 


