Forslag til vedtak i sak 39/18
Hedmark og Oppland Arbeiderparti
Hedmark og Oppland Senterparti
Hedmark og Oppland Sosialistisk Venstreparti
Oppland Kristelig Folkeparti
Fellesnemnda gir følgende høringssvar til Samferdselsdepartementet i forbindelse med høring på forslag til
endringer i veglova m.fl. og forslag til lov om overgangsbestemmelser ved overføring av
fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene:
1.

Fellesnemnda forutsetter at lover og forskrifter endres slik at fylkeskommunen som vegeier får full
myndighet og råderett over egen veg.

2.

Fellesnemnda har ingen innvendinger mot departementets vurdering om at det ikke lenger er
nødvendig å lovregulere organiseringen av Statens vegvesen, og støtter at etatsnavnet Statens
vegvesen i større grad benyttes i lovverket.

3.

Fellesnemnda støtter forslaget om at regionvegkontoret ikke lenger skal ha hjemmel til å fatte vedtak
etter veglova på fylkesveg.

4.

Fellesnemnda har ingen innvendinger mot at delegasjonsbestemmelsene i vegloven § 9 andre ledd
oppheves som foreslått.

5.

Fellesnemnda forutsetter at alle tjenester og funksjoner som fremdeles skal utøves av Statens
vegvesen på fylkesveg fremdeles sikres statlig finansiering.

6.

Fellesnemnda forutsetter at lovendringene tydeliggjøres at all eiendom som Statens vegvesen har
ervervet på vegne av fylkeskommunen må sikres fylkeskommunal eiendomsrett. Dette må også gjelde
arealer som Statens Vegvesen har ervervet med tanke på fremtidig utnyttelse som fylkesveg.

7.

Fellesnemnda forutsetter en utfyllende beskrivelse av Statens vegvesens nasjonale funksjon og deres
oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap på fylkesveg.

8.

Fellesnemnda forventer at fylkeskommunen og Statens Vegvesen samhandler om beredskaps- og
krisehåndtering på fylkesveg, og når hendelser på riksvegnettet berører fylkesvegnettet for å ivareta
oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

9.

Fellesnemnda ber om at lovteksten tydeliggjør at også alt utstyr og materiell som på
overføringstidspunktet benyttes til drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveg, overføres fra Statens
Vegvesen til fylkeskommunalt eie.

10. Fellesnemnda forutsetter at alle i Statens Vegvesen gis like rettigheter og plikter i overgangen fra
Statens Vegvesen til fylkeskommunen. Fellesnemnda påpeker at lovforslaget til
overgangsbestemmelser må tydeliggjøre at ansattes rettigheter i forbindelse med overgangen fra
Statens vegvesen til fylkeskommunen må reguleres av arbeidsmiljøloven §16, også for ansatte som
ikke ser oppgavene sine overført i vesentlig grad, men som likevel får tilbud gjennom avtale.
11. Fellesnemnda ber om at det i lovforslaget til overgangsbestemmelser tydeliggjøres at det gis adgang til
å reservere seg mot å bli bundet av tidligere arbeidsgivers tariffavtale jf. arbeidsmiljøloven kap. 16 §
16-2 (2).
12. Fellesnemnda påpeker at fylkeskommunen må settes i stand til å løse oppgavene på fylkesvegområdet
på en god måte, og at det må sikres full finansiering for den totale ressursbruken knyttet til
fylkesvegadministrasjon. En slik finansiering må også gjelde dersom det ikke er mulig å besette
stillingene ved overføring av ansatte fra Statens vegvesen og det må rekrutteres eksternt.

13. Fellesnemnda vil også påpeke at i beregning av det beløpet som skal overføres til fylkeskommunens
rammetilskudd må det, i tillegg til lønnskostnader, også tas hensyn til indirekte kostnader knyttet til
ansatte som for eksempel husleie, reiser, IKT og utstyr/inventar mv.
14. Fellesnemnda påpeker at det er vesentlig at det tilrettelegges for et godt samarbeid og utveksling av
spesiell kompetanse mellom partene for å løse oppgavene på fylkesvegområdet uten å komme i
konflikt med Lov om offentlige anskaffelser.

