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Statens vegvesen som Samferdselsdepartementets fagorgan 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrevet til Statens vegvesen for 2022 av 5. januar 

2022 og behovet for å tydeliggjøre Statens vegvesens rolle som Samferdselsdepartementets 

fagorgan overfor fylkeskommunene.  

 

Samferdselsdepartementet har sektoransvar for hele veinettet. For å ivareta dette ansvaret 

er departementet avhengig av at Statens vegvesen, i kraft av å være vårt fagorgan, vurderer 

og koordinerer oppfølging av fylkesveisaker. I dette brevet vil departementet redegjøre for 

Statens vegvesens rolle som departementets fagorgan for fylkeskommunale veisaker, rollen 

knyttet til fylkeskommunale prosjekter i byvekstavtalene og etatens behov for tilgang til 

informasjon for å behandle slike saker.  

 

Statens vegvesen som fagorgan 

Departementet ber i ulike sammenhenger Statens vegvesen om faglige vurderinger knyttet til 

fylkesvei, for eksempel om konkrete veistrekninger, spørsmål om forfall på fylkesvei, miljø og 

regelverk m.m. Etaten forvalter også en rekke tilskuddsordninger rettet mot fylkeskommuner 

og kommuner og etaten har koordinerende oppgaver, bl.a. innenfor byvekstavtalene og 

belønningsavtalene. I tillegg følger Statens vegvesen opp nasjonal «Handlingsplan for 

kollektivtransport». Statens vegvesen har en rådgivende rolle overfor departementet i 

spørsmål om fylkesvei. Etaten skal ikke på eget initiativ vurdere fylkeskommunale 

prioriteringer. 

 

Statens vegvesen har, etter avviklingen av sams veiadministrasjon, redusert tilgang til  

kunnskap, kompetanse og data om fylkesveiene og kollektivområdet. I etatens løpende 

kontakt med fylkeskommunene rapporteres det at man til tider opplever å ikke kunne 

gjennomføre oppgaver som departementet pålegger etaten fordi etaten ikke få tilgang til 

nødvendig og tilstrekkelig informasjon fra fylkeskommunene. For at 

Samferdselsdepartementet skal kunne følge opp nasjonale mål og eget sektoransvar er det 

en grunnleggende forutsetning at Statens vegvesen som departementets fagorgan på vei får 
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tilgang til nødvendig informasjon og data knyttet til fylkesveinettet. Dette inkluderer 

informasjon og data til nasjonalt register for veidata og data om tilstand på veinettet. 

 

Statens vegvesens rolle overfor fylkeskommunene i forbindelse med Byvekstavtalene  

Etaten forvalter tilskuddsordninger i tilknytning til byvekstavtalene og har koordinerende  

oppgaver overfor fylkeskommuner og kommuner. Etaten har også ansvar for å holde oversikt  

over, ha selvstendige faglige vurderinger av og følge opp fylkeskommunale prosjekter der  

staten bidrar med betydelig finansiering. Statens vegvesen skal også ha en rådgivende rolle 

overfor departementet i spørsmål om fylkesvei og kollektivtransport, hvor fylkeskommunen 

bestemmer prioritering og finansiering. Det er svært viktig med et tett samarbeid mellom 

fylkeskommunene og Statens vegvesen i dette arbeidet. Staten bidrar med betydelige midler 

til fylkeskommunale prosjekter innenfor byvekstavtaler, jf. de såkalte 50/50-prosjektene i de 

fire største byområdene samt midler til kollektiv- og sykkeltiltak og belønningsmidler. Statens 

vegvesen har ansvar for å følge opp disse fylkeskommunale prosjektene på vegne av staten 

på samme måte som for statlige prosjekter. Ved statlig medfinansiering kreves at staten har 

innsikt i detaljer ved de fylkeskommunale prosjektene, både når det gjelder planlagt og 

faktisk fremdrift samt kostnader og kostnadsutvikling. Grunnlaget for statens arbeid og 

ansvar knyttet til disse prosjektene skal være basert på til enhver tid riktig kunnskap og 

informasjon om prosjektene staten bidrar til finansiering av. Innspill knyttet til behov for 

statlige bidrag må være basert på realistiske og gjennomarbeidede anslag, slik at vi fremover 

unngår situasjoner med mindreforbruk av den størrelsesorden som vi har sett i senere tid. 

Videre har Statens vegvesen behov for informasjon fra fylkeskommunene når det gjelder 

endringer i kollektivtransporten, jf. at etaten har det overordnede ansvaret for å sammenstille 

og rapportere resultater av byvekstavtalene. 

 

Samferdselsdepartementet oppfatter generelt sett at det er et godt samarbeid og god dialog 

mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen. Vi vil i det videre oppfordre 

fylkeskommunene til å dele nødvendig og tilstrekkelig gjennomarbeidet informasjon med 

Statens vegvesen når det skal gjøres faglige vurderinger av problemstillinger knyttet til 

fylkesvei og i arbeidet med fylkeskommunale prosjekter i byvekstavtalene. 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Einar Nerhus (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Daniel Kleiven Pasten 

rådgiver 
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Kopi 

Kommunal- og distriktsdepartementet 

Statens vegvesen 
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Adresseliste 

 

Agder fylkeskommune 

Innlandet fylkeskommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 

Rogaland fylkeskommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Vestland fylkeskommune 

Viken fylkeskommune 
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