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Høringssvar – Rapport fra Statens vegvesen («Fra sams og samling») 
om konsekvenser ved overføring av fylkesvegadminstrasjon fra Statens 
vegvesen til fylkeskommunene 1.1.2020  
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraplyorganisasjon for 82 organisasjoner av 
funksjonshemmede og kronisk syke, med til sammen mer enn 330 000 medlemmer. FFOs 
overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med 
funksjonsnedsettelse.  
 
FFO har i Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 
fylkeskommunene støttet forslaget om å overføre fagadministrasjon for fylkesveiene til 
fylkeskommunen med følgende begrunnelse: 
 
Utvalget foreslår å overføre fagadministrasjonen for fylkesveiene til fylkeskommunen, siden 
fylkeskommunene allerede har det politiske og økonomiske ansvaret for disse. For 
fylkeskommunen er det en styrke å ha totalansvar for gjennomføring av politikk, med hensyn til 
for eksempel økonomistyring og prioriteringer.  
 
Utredningen «Fra sams og samling» viser til positive virkninger av å overføre 
fylkesvegadministrasjonen, blant annet mulighet for styrking av fylkeskommunens 
samfunnsutviklerrolle, klarere rapporteringslinjer og bedre samhandling mellom fag og politikk 
på regionalt folkevalgt nivå.  
 
Imidlertid vil opphør av felles vegadministrasjon kunne medføre omstillingskostnader og stor 
risiko for langsiktige negative virkninger med økte kostnader, kompetansetap og redusert kvalitet 
i oppgaveløsningen. Med det ansvaret og den myndigheten fylkeskommunene allerede har for 
fylkesvegnettet i dag, er det vanskelig å se at de mulige positive virkningene ved overføring av 
vegadministrasjon kan veie opp for risikoen for varige økte kostnader, kompetansetap og 
redusert kvalitet i oppgaveløsningen. Statens vegvesen mener derfor at dagens ordning med 
felles vegadministrasjon bør videreføres, men at det bør igangsettes et arbeid for å forbedre 
fylkeskommunens styring og mulighet for lokale tilpasninger. 
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FFO støtter disse synspunktene.  
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 

 
Eva Buschmann       Lilly Ann Elvestad 
Styreleder       Generalsekretær 

 
 

 


