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Spørsmål 46. 

Generelt - Veg/Kyst/jernbane: Mange fylker og kommuner ønsker å forskuttere midler til 

prosjekter. Det gjelder både på veg, kyst og jernbane. 

a) Hva er gjeldende retningslinjer og fremgangsmåte som de som ønsker å forskuttere 

midlene må forholde seg til (hvordan er prosessen frem til godkjenning)? 

b) Fiskerihavnene er foreslått overført til de nye regionene. Vil dette ha betydning for 

muligheten til å kunne søke om forskuttering? 

c) Finnes det eksempler på kyst- eller jernbaneprosjekter som er forskuttert lokalt, eller 

gjelder det utelukkende vegprosjekter? 

d) Er det forskjell på å forskuttere innenfor en porteføljestyrt bypakke og å forskuttere et 

ordinært prosjekt? 

   

Svar: 

a) Gjeldende retningslinjer for finansiering av riksvegprosjekter ved forskuttering ble lagt 

fram for Stortinget i St.meld. nr. 32 (1988-1989) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93, jf. 

side 99-102 i meldingen. Statens vegvesens fullmakter knyttet til forskutteringssaker ble 

sist revidert gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 76 (2000-2001), jf. side 9-11 i 

proposisjonen. I forbindelse med de årlige budsjetter fastsetter Stortinget en ramme som 

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå forskutteringsavtaler innenfor. For 2017 

er fullmakten på 3,5 mrd. kr, jf. Prop. 1 S (2016-2017), romertallsvedtak V. 

Forskutteringer refunderes uten kompensasjon for prisstigning og renter på eventuelle 

lån.  

Søknader om forskuttering sendes Statens vegvesens regionvegkontorer for videre 

behandling. Avhengig av prosjektets størrelse og prioritering i Nasjonal 

transportplan/Statens vegvesens handlingsprogram, avgjøres saken av vedkommende 

regionvegkontor, Vegdirektoratet eller Samferdselsdepartementet. Forskutteringer til 

anleggsstart av prosjekter som er av en slik størrelse at de blir lagt fram i 

budsjettproposisjonene, skal forelegges Stortinget. 

 

b) En overføring av fiskerihavnene fra 2020 som foreslått i Prop 84 S Ny inndeling av 

regionalt folkevalgt nivå vil medføre at lokal forskuttering må avklares med det regionale 

nivået. I praksis vil dette først kunne gjøres etter at det nye folkevalgte nivået er etablert i 

2020. Samferdselsdepartement har ingen fullmakt til inngå avtaler om lokal forskuttering 

av fiskerihavner som vil belaste de regionale budsjettene etter 2020.  

 

c) Over statsbudsjettet hadde Jernbaneverket frem til 2016 fullmakt til å inngå avtaler om 

forskuttering av midler til jernbaneformål ut over gitt bevilgning på kap. 1350 post 30. 

Fullmakten var på 200 mill. kroner. Denne fullmakten er ikke videreført i statsbudsjettet 

for 2017.  
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Det ble ikke inngått nye avtaler om forskuttering i 2016 på jernbanesiden. Boet etter 

konkursen i Northland Logistics AS om finansiering av tiltak på Fagerneslinja og ved 

Narvikterminalen er gjort opp og Jernbaneverket har fått godkjent sitt krav. Det forventes 

en utbetaling på om lag 415 000 fra boet (jf. Jernbaneverkets årsrapport for 2016).  

Det er ikke tidligere åpnet for forskuttering av kystprosjekter. Forskuttering er tidligere 

vært benyttet i tilknytning til utbygging av kryssingsspor på Ofotbanen. 

 

d) Fylkeskommunale og kommunale forskutteringer skyldes ønsker om tidligere 

anleggsstart for et prosjekt enn det som ellers vil være mulig. Samferdselsdepartementet 

kan ikke se at det i den sammenhengen er noen forskjell på «ordinære» vegprosjekter og 

prosjekter som vurderes som aktuelle i porteføljen til ennå ikke vedtatte bypakker. 

 

 

 

 


