KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.

Vår referanse:
Arkivkode:
Saksbehandler:
Deres referanse:
Dato:

19/00378-1
0
Ingunn Monsen,

07.02.2019

Overføringen av fylkesveiadministrasjonen fra Statens vegvesen til
fylkeskommunene
Overføringen av fylkesveiadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene er en omfattende
reform. Statens vegvesen kom 6. februar med reviderte beregninger av fordelt ressursbruk på
fylkesveioppgaver som skal overføres fra 2020.
En viktig premiss for at dette skal bli en vellykket oppgaveoverføring er det økonomiske oppgjøret. KS
forutsetter at overføringen av fylkesveiadministrasjonen gjennomføres på samme måte som ved tidligere
oppgaveoverføringer mellom stat og kommunesektor, dvs. at midler følger oppgavene. Dette er etter KS’
syn avgjørende for at fylkeskommunene skal være i stand til å utføre de oppgavene som blir
overført. Dette er også uavhengig av hvem av de ansatte i Statens vegvesen som overføres til
fylkeskommunene og hvem som blir igjen.
Denne oppgaveoverføringen forutsetter en tett oppfølging knyttet til ressursene som skal til for at
fylkeskommunene skal lykkes. Det er særlig behov for å følge opp antall årsverk som overføres,
kostnadene pr årsverk, varige merkostnader og omstillingskostnader. KS forventer at alle
kostnadselementene blir tatt hensyn til i de samlede bevilgningene til fylkeskommunene i 2020.
Det er også viktig at signalene i kommuneproposisjonen som kommer i mai er så tydelige at
fylkeskommunene vet hva de har å forholde seg til med hensyn til rammer i 2020 når de nå skal bygge
opp en ny organisasjon.
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