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Tilsagn om tilskudd til generelt vedlikehold av fylkesveg (post 1320.65)
Vi viser til brev av 21. desember 2020, med invitasjon til fylkeskommunene og Oslo (heretter
ikke eksplisitt nevnt) om å søke på 400 mill. kr til generelt vedlikehold av fylkesveier.
Følgende forutsetninger skulle legges til grunn:


Det stilles ingen krav til fylkeskommunal egenandel.



Tilskuddet skal dekke kostnader til vedlikeholds- og mindre utbedringstiltak ekskl.
mva.



Tiltakene/prosjektene skal komme i tillegg til allerede planlagte prosjekter/tiltak for
2021.



Tiltakene/prosjektene skal gjennomføres og regnskapsføres i løpet av 2021.



Kostnadene skal regnskapsføres i fylkeskommunenes budsjetter under drift og
vedlikehold.



Fylkeskommunene skal via fylkesrevisor bekrefte at midlene er disponert i løpet av
2021.



Dersom fylkeskommunen ikke kan dokumentere at midlene er benyttet i henhold til
kriterier og formål, skal midlene tilbakebetales staten.

Fylkeskommunene ble bedt om å fylle ut et skjema med fylkesvei/strekning, beskrivelse av
tiltak og kostnad ekskl. mva.
Det er et stort etterslep på vedlikehold av fylkesveg. Gitt dette, ble det antatt at
fylkeskommunene ville kunne søke om relativt store beløp. For å si noe om størrelsesorden
på beløp de ulike fylkeskommunene kunne forvente å få tildelt, ble det i brevet tatt inn en
tabell som viste de 400 mill. kr fordelt etter samme fordelingsnøkkel som midlene i
rammetilskuddet til fylkeskommuner til særskilt fordeling til opprusting og fornying av
fylkesveinettet (tabell C-fk). Dette var den samme fordelingen som KS brukte i sitt brev til
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet vedrørende
«Styrket vedlikehold av fylkesveier i statsbudsjettet 2021», som var vedlagt
søknadsinvitasjonen.
Søknadsfrist var 15. februar, og det ble videre lagt til grunn at fylkeskommunene ville få svar
på søknadene når Statens vegvesen hadde fått en formell avklaring på at midlene, som ble
tildelt i 2020, ble overført til 2021.
Vi har fått inn søknader fra alle fylkeskommunene, og alle har søkt om tilskudd tilsvarende
det beløpet som ble antydet i tabellen eller mer.
Et par fylkeskommuner har stilt spørsmål ved bruken av tabell C-fk, og mener at den riktige
fordelingsnøkkelen vil være tabell E-fk «Vedlikeholdsbehov». Denne tabellen viser det
beregnede vedlikeholdsbehovet på fylkesvegnettet.
Statens vegvesen har ikke grunnlag for å gjøre behovsvurderinger mellom fylkeskommuner
knyttet til vedlikehold. Tildelingen vil dermed måtte skje på bakgrunn av objektive kriterier.
Til dette finnes ulike fordelingsnøkler. Statens vegvesen har valgt å legge seg på samme
fordelingsnøkkel som foreslått av KS. Vår vurdering er at tabell E – fk Vedlikeholdsbehov,
som to fylkeskommuner viser til, allerede er ivaretatt gjennom den kriteriebaserte
fordelingen av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Tabell E -fk, tar derimot ikke hensyn
til vedlikeholdsetterslepet, som er betydelig. Tilskuddet på post 65 skal gå til generelt
vedlikehold av fylkesveg utover det som allerede ligger i vedtatte budsjetter, det vil si utover
det ordinære vedlikeholdet. Det er etter vår mening naturlig at en slik økning fordeles etter
nøkkelen fra tabell C-fk «Opprusting og fornying av fylkesvegnettet», som vektlegger
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveg.
På denne bakgrunnen gis fylkeskommunene og Oslo (som har normert fylkesveg) tilsagn om
tilskudd etter følgende tabell:

1000 kr
Viken
Oslo

41 157
1 473

Innlandet

24 709

Vestfold og Telemark

28 695

Agder

29 274

Rogaland

17 536

Vestland

75 864

Møre og Romsdal

40 360

Trøndelag

27 607

Nordland

56 736

Troms og Finnmark

56 589
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Rutiner for rapportering og utbetaling av tilskudd
15. november 2021:
Fylkeskommunen bekrefter at de omsøkte prosjektene/tiltakene er ferdigstilt/vil bli
ferdigstilt i løpet av 2021. Hvis det i stedet er gjennomført andre prosjekt/tiltak innenfor
generelt vedlikehold, kan disse tas med. Forutsetningen er at det er prosjekter/tiltak som
ikke var planlagt for 2021. Sammen med rapporteringen oppgis org.nr. og kontonummer for
utbetaling.
Desember 2021:
Tilskudd utbetales til fylkeskommunen i hht hva som er rapportert ferdigstilt/vil bli
ferdigstilt i løpet av 2021.
15. februar 2022:
Fylkeskommunene sender inn endelig regnskap for 2021 for drift og vedlikehold for 2021.
Fylkesrevisor må bekrefte at tilskuddsmidlene er disponert som forutsatt.
Mars 2022:
Endelig regnskap sammenlignes med budsjett 2021 (begge ekskl. mva.). Hvis endelig
regnskap ikke overstiger budsjettet med en sum som tilsvarer det utbetalte tilskuddet, må
differansen tilbakebetales.
Divisjon Transport og Samfunn
Med hilsen

Per Morten Lund
divisjonsdirektør

Tone Brunvoll
avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE
NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 1485, 8048 BODØ
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN, Postboks 636 Løren, 0507 OSLO
ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER
VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 2844, 3702 SKIEN
VESTLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 7900, 5020 BERGEN
VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG
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