
Prop. 1 S Tillegg 1
(2019 – 2020)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2020

Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 
under Samferdselsdepartementet og Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet (overføring av 

administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen 
til fylkeskommunene m.m.)

Tilråding fra Samferdselsdepartementet 8. november 2019, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1 Innledning

I denne proposisjonen legges det frem endringer 
til enkelte bevilgningsforslag som følge av over-
føring av administrasjon av fylkesveier fra Statens 
vegvesen til fylkeskommunene, og det foreslås 
fullmakter i forbindelse med dette. I tillegg 
omtales to andre saker under Samferdselsdeparte-
mentet (E39 Rogfast og tilsagnsfullmakt for til-
skudd til fylkesveier).

2 Overføring av administrasjon av 
fylkesveier fra Statens vegvesen til 
fylkeskommunene

2.1 Innledning

Ved behandling av Prop. 84 S (2016–2017) Ny inn-
deling av regionalt folkevalt nivå, jf. Innst. 385 S 
(2016–2017), fattet Stortinget følgende anmod-
ningsvedtak:

Stortinget ber regjeringen sørge for at regional 
veiadministrasjon, som har ansvar for plan-
legging og drift av fylkesveiene, overføres fra 
Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå.

Regjeringen la i Prop. 1 S (2018–2019) for Samferd-
selsdepartementet frem sin vurdering av saken og 
beslutninger knyttet til gjennomføringen. Det ble 
lagt opp til at regjeringen skulle komme tilbake til 
overføringen i kommuneproposisjonen og stats-
budsjettforslaget for det aktuelle året. Stortinget 
sluttet seg til regjeringens forslag, jf. Innst. 13 S 
(2018–2019). Forslag til lovendringer som gjelder 
overføringen ble lagt frem for Stortinget i Prop. 79 
L (2018–2019) Endringer i veglova mv. (overføring 
av fylkesveiadministrasjon). Endringene ble vedtatt 
av Stortinget i lovvedtak 74 (2018–2019), jf. 
Innst. 312 L (2018–2019). I Prop. 1 S (2019–2020) 
for Samferdselsdepartementet ble det lagt opp til 
at saken skulle legges frem i et tilleggsnummer til 
budsjettforslaget.
Kap. 572, 1320 og 4320
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Samferdselsdepartementet omtaler i denne 
proposisjonen status i arbeidet med å overføre 
fylkesveiadministrasjon (den delen av sams 
vegadministrasjon som gjelder fylkesvei) fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunene. Videre 
fremmes det forslag om å endre enkelte bevilg-
ningsforslag under Samferdselsdepartementet og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 
2020 som følge av overføringen. Samlet innebærer 
endringsforslagene at det oljekorrigerte budsjett-
underskuddet for 2020 holdes uendret fra Gul bok 
2020. Videre orienteres det om behovet for sam-
arbeid mellom staten og fylkeskommunene etter 
overføring av oppgaver i 2020, håndtering av 
utstyr brukt til sams vegadministrasjon, justert 
effektiviseringsmål for Statens vegvesen og andre 
forhold knyttet til omstillingen.

2.2 Overføring av ansatte og ressurser fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunene

Som omtalt i Prop. 1 S (2018–2019) for Samferd-
selsdepartementet skal overføring av ansatte fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunene være 
basert på dialog og avtale mellom Statens veg-
vesen og fylkeskommunene. Overføringen skal 
skje ut fra rammene som er gitt i egne overgangs-
bestemmelser i lov 5. juni 2019 nr. 68 om 
endringer i veglova mv. (overføring av fylkes-
veiadministrasjon) del VII nr. 2. 

Statens vegvesens kartlegging viser at opp-
gavene Statens vegvesen utførte på fylkesveiene 
under sams vegadministrasjon utgjorde om lag 
1 850 hele stillinger 2018. I dialogen med Statens 
vegvesen har fylkeskommunene signalisert at de 
vil bruke mer ressurser enn dette, om lag 2 050 
hele stillinger.

Fylkeskommunene har ved månedsskifte 
oktober/november 2019 meldt at de har gitt 
1 737 ansatte i Statens vegvesen tilbud om jobb. 
Ved utgangen av oktober opplyses at 1 265 vil 
slutte i Statens vegvesen for å begynne i en 
fylkeskommune. Av disse stillingene går 74 
ansatte over til fylkeskommuner etter reglene 
om virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljø-
loven.

Det pågår en rekke bemanningsprosesser 
både i Statens vegvesen og fylkeskommunene 
frem til fylkesveidelen av sams vegadministrasjon 
overføres 1. januar 2020, og ny organisasjon i 
Statens vegvesen for øvrig er på plass. Tallene for 
hvor mange ansatte som går over til fylkes-
kommunene er fortsatt i endring, og det er fore-
løpig usikkert hvor mange ansatte som faktisk går 
over før årsskiftet 2019/2020.

Regjeringen legger til grunn at overføringen 
av ressurser fra Statens vegvesen til fylkes-
kommunene skal være basert på det Statens veg-
vesen har beregnet at etaten brukte til oppgaver 
knyttet til fylkesvei i 2018, dvs. 1 850 hele stil-
linger. Fylkeskommunene har delvis finansiert 
disse stillingene ved at Statens vegvesen har fak-
turert for arbeid til planlegging av og investering i 
fylkesveier. Staten har finansiert de resterende 
stillingene knyttet til drift og vedlikehold mv. av 
fylkesvei over kap. 1320 Statens vegvesen, bereg-
net til 1 075 stillinger i 2018. 

Samferdselsdepartementet foreslår at fylkes-
kommunene i 2020 får overført budsjettmidler til-
svarende de 1 075 stillingene. Dette tilsvarer 
1 199 mill. 2020-kroner. Midlene foreslås fordelt 
særskilt mellom fylkeskommunene ut fra ressurs-
bruken til oppgaver knyttet til forvalting, drift og 
vedlikehold under sams vegadministrasjon i den 
enkelte fylkeskommune i 2018. 

I lov 5. juni 2019 nr. 68 del VII nr. 2 bokstav c. 
fremkommer det at de ansatte som overføres skal 
være sikret å beholde sin årslønn. I lovens for-
arbeider Prop. 79 L (2018–2019) Endringer i 
veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)
side 40, er årslønn nærmere definert til:

Med lønn menes årslønn, opptjente rettigheter 
til feriepenger og ferietid, ettersom dette er 
inkludert i årsverkskostnadene på 1 060 000 
kroner per ansatt, slik det legges til grunn i 
budsjettoverføringen knyttet til stillingene.

Feriepenger inngår etter dette i årsverkskost-
naden som er benyttet som grunnlag for over-
føring av midler til fylkeskommunene. Fylkes-
kommunene fører regnskap etter anordningsprin-
sippet, Statens vegvesen etter kontantprinsippet. 
Anordningsprinsippet innebærer at feriepenge-
opptjening i fylkeskommunene som skal utbetales 
i 2021, kostnadsføres og avsettes i balansen til 
fylkeskommunene for 2020. I beregning av lønns-
utgiftene som foreslås overført fra Statens veg-
vesen til fylkeskommunene er det lagt til grunn 
feriepenger for ett år. Det er derfor ikke tatt høyde 
både for utbetaling av feriepenger i 2020 (påløpt i 
ansettelsesforholdet i Statens vegvesen i 2019) og 
avsetning av feriepenger i fylkeskommunene i 
2020, til utbetaling i 2021. Som følge av ulike regn-
skapsprinsipper i staten og fylkeskommunene 
oppstår det ved overføringen en engangseffekt til-
svarende ett års feriepenger. Det foreslås at 
påløpte feriepenger i 2019 som utbetales i 2020, 
dekkes ved å gi Statens vegvesen en 
overskridelsesfullmakt til utbetaling av dette til 
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ansatte som har byttet arbeidsgiver fra Statens 
vegvesen til fylkeskommunene, jf. forslag til 
romertallsvedtak. Statens vegvesen har beregnet 
utgiften til inntil 150 mill. kr.

I uttrekket fra Statens vegvesen er det lagt til 
grunn dagens pensjonspremie som Statens 
vegvesen betaler til Statens pensjonskasse. Som 
omtalt i Prop. 79 L (2018–2019) er de ansattes 
pensjonsrettigheter ved skifte av arbeidsgiver 
innenfor offentlig sektor ellers regulert av en 
egen avtale mellom Statens pensjonskasse og 
leverandører av offentlige tjenestepensjons-
ordninger i kommunale pensjonskasser, livsfor-
sikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger.

Regjeringen foreslår å redusere bevilgnings-
forslaget på kap. 1320, post 01 Driftsutgifter med 
1 199 mill. kr. knyttet til overføringen av årsverk, 
mot en tilsvarende økning av bevilgningsforslaget 
på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, 
post 60 Innbyggertilskudd. Overføringen kan 
også berøre kap. 1320, postene 22 Drift og ved-
likehold av riksveier og 30 Riksveiinvesteringer. 
Regjeringen kommer tilbake i forbindelse med 
RNB 2020 ved behov for omprioriteringer mellom 
postene 01, 22 og 30.

2.3 Samarbeidsavtaler

Den endelige bemanningsfordelingen mellom 
Statens vegvesen og den enkelte fylkeskommune 
vil ikke være kjent før desember 2019 / januar 
2020. Organiseringen av arbeidet i fylkes-
kommunene er heller ikke klar. 

Det er viktig at fremkommeligheten og trafikk-
sikkerheten på fylkesveiene opprettholdes når 
fylkesveiadministrasjonen overføres til fylkes-
kommunene. Statens vegvesen og fylkeskommu-
nene må derfor samarbeide, særlig i overgangs-
fasen. Også hensynet til en hensiktsmessig avslut-
ning av oppgaver vil innebære behov for tjeneste-
leveranser mellom partene. Dette vil bidra til at 
det fylkeskommunale veinettet ivaretas på en god 
måte også i 2020, og at avviklingen av sams veg-
administrasjon gjennomføres på en måte som 
sikrer at veinettet totalt sett ivaretas til det beste 
for trafikantene. 

Det er aktuelt med samarbeid og leveranseav-
taler innenfor flere fagområder. Statens vegvesen 
vil ha dialog med fylkeskommunene for å avklare 
behov for bl.a. laboratorietjenester, grunnboring, 
oppfølging av driftskontrakter, planlegging, IKT 
og tilstandsregistrering. Det legges til grunn at 
dette er et samarbeid som kan utføres innenfor 
gjeldende regelverk, jf. overgangsbestemmelsene 
i lov 5. juni 2019 nr. 68 endringer i veglova mv. 

del VII, bestemmelsene om delegasjon mellom 
veimyndighetene i veglova § 9 og lov og forskrift 
om offentlige anskaffelser.

Statens vegvesen tar sikte på å inngå en felles 
overbygningsavtale mellom Statens vegvesen og 
den enkelte fylkeskommune, som blant annet vil 
legge føringer og rammer for slike avtaler, her-
under hvilket vederlag som skal betales. Disse 
overbygningsavtalene vil også regulere forhold 
rundt selve overføringen av oppgavene, samt 
omtale det fremtidige samarbeidet. Statens veg-
vesen legger i dette arbeidet til grunn at tjeneste-
leveranser mellom partene skal ytes til selvkost. 
Det må likevel understrekes at ikke alt vil være 
klart ved inngangen til 2020, og at det er viktig å 
finne praktiske løsninger av oppgaver i samarbeid 
mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i 
en overgangsfase.

Det er ventet at samarbeidet vil føre til økte 
inntekter i Statens vegvesen i 2020 og at Statens 
vegvesen vil ha tilsvarende driftsutgifter knyttet til 
dette. Inntektene er ventet å ligge i størrelses-
orden 50 mill. kr. Det er usikkerhet knyttet til 
beregningene. Regjeringen foreslår å øke bevilg-
ningsforslaget på kap. 4320, post 01 Salgsinn-
tekter m.m. med 50 mill. kr. knyttet til inntekter 
for arbeid utført for fylkeskommunene, mot til-
svarende økning av bevilgningsforslaget på 
kap. 1320, post 01 Driftsutgifter.

For å sikre mest mulig effektiv drift og ved-
likehold av riks- og fylkesveier kan det være 
aktuelt at Statens vegvesen og fylkeskommu-
nene samarbeider om kontrakter med eksterne 
leverandører i områder med sammenhengende 
veistrekninger som både består av riks- og fylkes-
vei. Dette vil kunne gjelde både investeringer, 
drift og vedlikehold, men spesielt være knyttet til 
driftskontrakter. I enkelte tilfeller kan det være 
aktuelt at Statens vegvesen er ansvarlig for kon-
trakt som også gjelder fylkesvei. I andre tilfeller 
kan det være mer hensiktsmessig at fylkes-
kommuner inngår kontrakter som også gjelder 
riksvei. Slikt samarbeid forutsetter at Statens 
vegvesen og fylkeskommunene er enige om 
avtaler som regulerer fordeling av utgifter og 
fakturering av disse.

I nytt rundskriv fra Finansdepartementet R-101
Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregn-
skapet er det i avsnitt 4.4.1 utarbeidet nye bestem-
melser om å føre refusjon av utbetalinger som 
utgiftsreduksjon når dette gjelder utlegg og 
utgiftsdekning. De nye bestemmelsene innebærer 
at refusjoner fra fylkeskommunen til å dekke 
utgifter for avtaler med eksterne leverandører vil 
bli nettoført under Statens vegvesen. Endringene i 
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avsnitt 4.4.1 i R-101 trer i kraft 1. januar 2021. 
Samferdselsdepartementet foreslår derfor at 
Statens vegvesen i 2020 får en egen fullmakt til å 
føre refusjoner fra fylkeskommunene som utgifts-
refusjon når dette er knyttet til kostnadsdeling til 
kontrakter til riks- og fylkesvei, under kap. 1320, 
post 01 Driftsutgifter, post 22 Drift og vedlikehold 
av riksveier og post 30 Riksveiinvesteringer, jf. for-
slag til romertallsvedtak.

2.4 Håndtering av utstyr brukt til sams 
vegadministrasjon

Statens vegvesen benytter forskjellig type utstyr 
og driftsmidler til utførelsen av oppgaver knyttet 
til sams vegadministrasjon. Det samme utstyret 
brukes både til riks- og fylkesveier. Når fylkes-
kommunene får ansvar for å administrere fylkes-
veinettet fra årsskiftet, vil også de ha behov for 
slikt utstyr. Statens vegvesen vil derfor gå i dia-
log med fylkeskommunene om overføring av 
utstyr fra etaten. En enkel prosess for overføring 
av utstyr fra stat til fylkeskommuner vil lette 
overgangen for fylkeskommunene. Videre må 
utstyret kunne sies å være en del av sams veg-
administrasjon, og overføring av utstyr vil derfor 
være en naturlig del av oppgaveoverføringen. En 
del utstyr er dessuten fastmontert på vei.

Overføringen av utstyr vil ta utgangspunkt i 
det Statens vegvesen ikke trenger til arbeid med 
riksvei. Statens vegvesen står som eier av utstyret, 
og denne løsningen sikrer at Statens vegvesen har 
det utstyret etaten trenger til drift av riksveier, 
samtidig som det gjør overføring av ansvaret for 
administrasjon av fylkesveiene til fylkeskommu-
nene enklere.

Samferdselsdepartementet foreslår at utstyr 
overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommu-
nene vederlagsfritt. Det foreslås en fullmakt til å 
gjennomføre transaksjonene, jf. forslag til romer-
tallsvedtak.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens 
vegvesen om å avklare eventuelle avgiftsspørsmål 
med avgiftsmyndighetene, herunder spørsmål 
om merverdiavgift og omregistreringsavgift som 
følge av overføringen,

2.5 Omstilling

I budsjettforslaget for Statens vegvesen i 2020 er 
det avsatt 150 mill. kr. til omstillingskostnader, i 
forbindelse med avvikling av sams vegadmini-
strasjon og omorganisering av Statens vegvesen 
for øvrig, jf. omtale i Prop. 1 S (2019–2020). 
Omstillingskostnadene er primært knyttet til 

ledige lokaler og kostnader i forbindelse med 
flytting av stillinger. Det er betydelig usikkerhet 
knyttet til størrelsen på omstillingskostnadene.

I Prop. 1 S (2019–2020) opplyses det at det er 
en merkbar økning i antall tilsatte som slutter i 
Statens vegvesen, og det forventes at denne utvik-
lingen vil fortsette som følge av omorganise-
ringen. Videre opplyses det at Statens vegvesen 
vil arbeide med kompenserende tiltak for å redu-
sere påvirkning på gjennomføringsevne, eksem-
pelvis ved kjøp av eksterne tjenester.

Mange av de ansatte velger å bytte til andre 
arbeidsgivere, på tross av omfattende tiltak for å 
redusere usikkerheten i organisasjonen. Avgangen 
til andre stillinger innen privat og offentlig sektor 
er naturlig nok størst der etterspørselen i arbeids-
markedet er høyest, og den forventede avgangen 
fra Statens vegvesen til fylkeskommunene har bety-
delig innbyrdes variasjoner i de ulike fylkene.

Statens vegvesen vurderer at det er en økt 
risiko for etatens leveranser på grunn av usikker-
het i organisasjonen knyttet til regionreform og 
omorganisering. For å redusere risikoen innfører 
Statens vegvesen intern deling av ressurser og en 
tydelig og stram prioritering av oppgaver slik at 
den tilgjengelige kapasiteten brukes på kjerneopp-
gavene. Øvrige interne oppgaver prioriteres ned 
for en periode. Tjenestekjøp benyttes også i økende 
grad for å sikre kompetanse og kapasitet til å gjen-
nomføre både omstillingen og kjerneoppgavene. 
På lengre sikt planlegges målrettet rekruttering for 
å sikre kompetanse og kapasitet i ny organisasjon.

For fylkeskommunene vil det også være en 
risiko for at de ikke har alle de ansatte de har 
behov for ved overtakelsen. Det er dialog mellom 
fylkeskommunene og Statens vegvesen for å sikre 
en god overgang av ansatte til fylkeskommunene. 
Statens vegvesen og fylkeskommunene bistår 
hverandre for å sikre tilfredsstillende drift av 
fylkes- og riksveier i en overgangsfase. 

Departementet følger med på utviklingen, og 
følger opp Statens vegvesen i overgangsfasen med 
avvikling av sams vegadministrasjon.

2.6 Justert mål for reduksjon av interne 
kostnader

Statens vegvesen skal redusere sine interne kost-
nader fra 12,7 mrd. 2020-kroner i 2017 til 10,9 
mrd. 2020-kroner i 2023, jf. Prop. 1 S (2019–2020). 
Målet tar utgangspunkt i nivået på interne kostna-
der i 2017 og innebærer en reduksjon i interne 
kostnader på om lag 14,5 pst. Finansiering av 
sams vegadministrasjon inngår i etatens interne 
kostnader, og gjør at målet må justeres.
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Statens utgifter til sams vegadministrasjon er 
beregnet til 1 199 mill. kr. Arbeid Statens veg-
vesen utfører til planlegging og investering i 
fylkesveier som er fakturert fylkeskommunene, 
inkl. utgifter til kjøp av konsulenttjenester til plan-
legging og prosjektering m.m., er beregnet til 
1 667 mill. kr. Beregningsgrunnlaget for interne 
kostnader reduseres derfor med 2 866 mill. kr.

I tillegg justeres beregningsgrunnlaget som 
følge av en regnskapsmessig endring i hvordan 
strømkostnader føres i Statens vegvesen. End-
ringen innebærer at beregningsgrunnlaget økes 
med 300 mill. kr.

Med bakgrunn i ovennevnte endringer skal 
Statens vegvesen redusere sine interne kostnader 
fra om lag 10,1 mrd. 2020-kroner i 2017 til 8,7 mrd. 
2020-kroner i 2023. Nytt mål gir om lag samme 
prosentvise reduksjon i interne kostnader som 
opprinnelige mål.

3 Andre saker

E39 Rogfast

Det vises til omtale av prosjektet E39 Rogfast i 
Prop. 1 S (2019–2020). Samferdselsdepartementet 
har mottatt informasjon som tyder på at usikker-
heten og risikoen ved prosjektet E39 Rogfast er 
større enn tidligere antatt. Statens vegvesen 
mener det er en risiko for at kostnadene ved hele 
prosjektet kan bli høyere enn kostnadsrammene 
Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen 
av Prop. 105 S (2016–2017) Utbygging og finan-
siering av E39 Rogfast i Rogaland, jf. Innst. 294 S 
(2016–2017). 

Statens vegvesen som byggherre arbeider 
videre med prosjektet, og gjør selvstendige vurde-
ringer av hva som må til for å håndtere den økte 
risikoen. Regjeringen vil komme tilbake til Stor-
tinget dersom det basert på byggherrens vurde-
ringer er behov for justeringer i prosjektet som 
ikke faller inn under departementets fullmakter.

Kap. 1320 Statens vegvesen, post 65 Tilskudd til fylkes-
veier – tilsagnsfullmakt

I Prop. 1 S (2019–2020) for Samferdselsdeparte-
mentet foreslås det å opprette en tilskudds-
ordning for fylkesveier som er viktige for 

næringstransport, jf. kap. 1320, post 65. For at til-
skuddet også skal kunne tildeles flerårige prosjek-
ter, foreslås det å opprette en tilsagnsfullmakt for 
post 65 med en samlet ramme for ansvar på 50 
mill. kr, jf. forslag til romertallsvedtak.

4 Endringer i budsjettforslaget for 
2020

4.1 Samferdselsdepartementet

Kap. 1320 Statens vegvesen 

Post 01 Driftsutgifter

I Prop. 1 S (2019–2020) for Samferdselsdeparte-
mentet er det foreslått å bevilge 4 872,7 mill. kr. 
under kap. 1320, post 01. 

Regjeringen foreslår å endre bevilgnings-
forslaget på kap. 1320, post 01 til 3 723,7 mill. kr., 
jf. ovennevnte omtale. 

Kap. 4320 Statens vegvesen

Post 01 Salgsinntekter m.m.

I Prop. 1 S (2019–2020) for Samferdselsdeparte-
mentet er det foreslått å bevilge 227,0 mill. kr. 
under kap. 4320, post 01. 

Regjeringen foreslår å endre bevilgnings-
forslaget på kap. 4320, post 01 til 277,0 mill. kr., jf. 
ovennevnte omtale. 

4.2 Kommunal- og moderniserings-
departementet

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

Post 60 Innbyggertilskudd

I Prop. 1 S (2019–2020) for Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet er det foreslått å bevilge 
35,8 mrd. kr. under kap. 572, post 60.

Regjeringen foreslår å endre bevilgnings-
forslaget på kap. 572, post 60 til 37,0 mrd. kr.

Midlene foreslås fordelt særskilt mellom 
fylkeskommunene ut fra ressursbruken til opp-
gaver knyttet forvalting, drift og vedlikehold 
under sams vegadministrasjon i den enkelte 
fylkeskommune i 2018, jf. tabell.



6 Prop. 1 S Tillegg 1 2019–2020
Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)
Samferdselsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stor-
tinget om endring av Prop. 1 S (2019–2020) Stats-
budsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet 
og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(overføring av administrasjon av fylkesveier fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.). 
 
 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 
under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av admi-
nistrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) i samsvar med et vedlagt for-
slag.

Fylkeskommune Tall i 1000 kroner 

Troms og Finnmark 95 920

Nordland 88 113

Trøndelag 120 458

Møre og Romsdal 84 767

Vestland 181 802

Rogaland 99 266

Agder 89 228

Vestfold og Telemark 118 227

Innlandet 119 342

Viken 201 877

Hele landet 1 199 000
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Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)
Forslag 

til vedtak om endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 
2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon 
av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

I

I statsbudsjettet for 2020 blir bevilget under følgende kapitler:

Utgifter:

Inntekter:

II

Fullmakt til å overskride gitte bevilgninger
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2020 kan overskride bevilgningen under 
kap. 1320 Statens vegvesen, post 01 Driftsutgifter, 
post 22 Drift og vedlikehold av riksveier og 
post 30 Riksveiinvesteringer, til dekning av ferie-
penger, inkludert arbeidsgiveravgift, for ansatte 
som overføres til fylkeskommunene. Fullmakten 
gjelder feriepenger påløpt per 31. desember 2019, 
og som kommer til utbetaling i 2020.

III

Fullmakt til å overføre utstyr m.m.
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2020 kan gi Statens vegvesen fullmakt til 
vederlagsfritt å overføre utstyr benyttet under 
sams vegadministrasjon til fylkeskommunene. 
 

Kap. Post Formål Kroner

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

60 Innbyggertilskudd .................................................................................. 36 960 708 000

mot tidligere foreslått kroner 35 761 708 000

1320 Statens vegvesen

01 Driftsutgifter ............................................................................................ 3 723 700 000

mot tidligere foreslått kroner 4 872 700 000 

Kap. Post Formål Kroner

4320 Statens vegvesen

01 Salgsinntekter m.m. ................................................................................ 277 000 000

mot tidligere foreslått kroner 227 000 000 
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moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

es
 s

ik
ke

rh
et

s-
 o

g 
se

rv
ic

eo
rg

an
is

as
jo

n

IV

Fullmakt til nettoføring
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2020 kan gi Statens vegvesen fullmakt til 
å føre som utgiftsrefusjon under kap. 1320 Statens 
vegvesen, post 01 Driftsutgifter, post 22 Drift og 
vedlikehold av riksveier og post 30 Riksveiinveste-
ringer, alle refusjoner fra fylkeskommuner der 
disse er knyttet til kostnadsdeling fra eksterne 
leverandører og gjelder kontrakter som omfatter 
både riks- og fylkesvei.

V

Tilsagnsfullmakt
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt 
bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 65 
Tilskudd til fylkesveier, men slik at samlet ramme 
for nye tilsagn ikke overstiger 50 mill. kroner. 
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