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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon på fylkesvegområdet. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Troms fylkeskommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke 

til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Revisor har orientert kontrollutvalget om framdriften i prosjektet i epost 25.11.2014 og i notater 

29.4, 28.9, 25.11.2015 og 6.1.2016. 

 

KomRev NORD takker Troms fylkeskommune v/Samferdsels- og miljøetaten for samarbeidet i 

forbindelse med prosjektet. 
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Sammendrag 

 

KomRev NORD IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon innenfor området fylkesveger. Temaene og problemstillingene vi har tatt 

utgangspunkt i, er: 

 

o Beskrivelse av Troms fylkeskommunes ressurser, kompetanse og ledelse av samferdsels- og 

miljøetaten og oppgavene på fylkesvegområdet samt rolle- og ansvarsfordeling i forhold til 

Statens Vegvesen. 

o I hvor stor grad følger Troms fylkeskommune opp ramme- og leveranseavtalene i praksis? 

o Hvor stort var vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms før forvaltningsreformen i 

2010, og hvor stort var det totale etterslepet ved utgangen av 2013? 

 

Troms fylkeskommune er vegmyndighet og vegeier for til sammen 2980 km veg. 1180 km av disse 

vegene fikk Troms fylkeskommune overført fra staten i forbindelse med forvaltningsreformen som 

ble iverksatt 1.1.2010. Troms fylkeskommune har ansvaret for planlegging, bygging, forvaltning, 

drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Troms. Norge har i lang tid hatt sams vegadministrasjon 

regionalt for riks- og fylkesveg. Sams vegadministrasjon innebærer at de statlige 

regionvegkontorene er stilt til disposisjon og underlagt fylkeskommunene for oppfølging av 

fylkesvegene. Det vil si at regionvegsjefen bistår eier av fylkesveger med faglige underlag i 

fylkeskommunens arbeid med overordnet planlegging, handlingsprogrammer og årlige budsjetter, 

gjennomfører beslutninger og følger opp det ansvar som fylkeskommunen ellers har som 

vegmyndighet for fylkesveg. I forbindelse med forvaltningsreformen ble det lagt til grunn at 

fylkeskommunene benytter den sams vegadministrasjon effektivt i sitt arbeid med fylkesvegsaker.  

 

Arbeidet med fylkesveger innebærer altså samhandling og samarbeid mellom fylkeskommunen og 

Statens vegvesen. Partene har valgt et styringssystem som inneholder komponentene: 
a. Fylkesvegplan, samferdselsplan eller lignende med 10-årig perspektiv, inkludert 4-årig 

handlingsprogram for fylkesvegnettet (revideres hvert 4. år, har samme tidshorisont som 

statens handlingsprogram for riksveger) 

b. Flerårig økonomiplan og årlige fylkesvegbudsjett 

c. En flerårig rammeavtale mellom fylkeskommune og regionvegsjef, som blant annet 

inkluderer: 

 Rammebetingelser 

 Prosedyrer for samhandling mellom fylkesadministrasjonen og Statens vegvesen 

(hvem gjør hva, inkludert delegasjonsreglement) 

 Prosedyrer for rapportering  

 Prosedyrer for avviks-/endringsbehandling 

d. Årlige leveranseavtaler mellom fylkeskommune og regionvegsjef inkludert: 

 Oppdrags- og ressursfordeling 

 Spesifisert investerings- og drifts-/vedlikeholdsbudsjett (inkludert detaljert 

prosjektbeskrivelse for større prosjekter, KTR-skjema) 

 Spesifisert planleggingsprogram 

Den løpende samhandlingen gjennom året skjer mellom ansatte i Samferdsels- og miljøetaten og 

Statens vegvesen Region nord, og forpliktelsene mellom disse partene reguleres av rammeavtalen 

og den årlige leveranseavtalen. Statens vegvesen leier inn private entreprenører til å utføre den 

fysiske jobben. 

For å belyse problemstillingene for denne undersøkelsen har vi basert oss på informasjon i alle de 

ovennevnte kildene. I tillegg har vi innhentet opplysninger fra politiske vedtak med saksfremlegg 



og muntlige opplysninger fra ansatte i Samferdsels- og miljøetataten, samt rapporter fra Statens 

vegvesen og andre analysefirmaer. 

 

 

Troms fylkeskommunes ressurser, kompetanse og ledelse av samferdsels- og miljøetaten og 

oppgavene på fylkesvegområdet samt rolle- og ansvarsfordeling i forhold til Statens Vegvesen. 

Når det gjelder økonomiske ressurser får Troms fylkeskommune rammetilskudd fra staten, og så 

fremt rammetilskuddene ikke er øremerket kan fylkeskommunen velge fritt hvordan midlene skal 

fordeles mellom investeringer og drift/vedlikehold. 

 

I rapportens kapittel 4.1 fremstiller vi de økonomiske rammene som ble lagt til grunn ved 

vedtakelsen av Fylkesvegplan 2010-2019, og vi har delt framstillingen inn etter 

handlingsplanperiodene som er fireårige. I løpet av den første handlingsplanperioden (2010-2013) 

ble det klart at Troms fylkeskommune ikke ville være i stand til å oppfylle de ønskede planene for 

fylkesvegnettet i Troms. Dette hadde sin årsak at det ble klargjort (av Statens Vegvesen) at det reelle 

vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene utgjorde mer enn hva som opprinnelig var lagt til grunn og 

at det i perioden var kostnadsøking på de faste driftskontraktene. Fylkeskommunen måtte 

omdisponere midler fra investering til drift og vedlikehold.  

 

For den neste handlingsplanperioden (2014-2017) har rammetilskuddene i sin helhet vært 

omdisponert for å dekke kostnadsøkninger på drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Drift- og 

vedlikeholdsrammen i handlingsplanperioden påvirkes av at Troms fylkeskommune må dekke 

kapitalkostnader, starte betaling av avdrag på rentekompensasjonslån, og deler av 

investeringskostnadene med de to store prosjektene Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen 

skal dekkes av drifts- og vedlikeholdsrammen. Fra og 2014 har staten øremerket midler til 

innhenting av etterslep på fylkesvegnettet. 

 

Vår analyse viser altså at det som karakteriserer ressurssituasjonen er at investeringsmidler 

omprioriteres til drifts- og vedlikeholdsmidler, og at denne rammen igjen påvirkes av markedet 

(prisnivået når det gjelder driftskontrakter), kapitalkostnader, avdrag på lån samt konkrete 

investeringsprosjekter. Kostnadsnivået på de faste driftskostnadene gir redusert ramme for 

vedlikeholdsarbeid. Vår undersøkelse av KOSTRA-tall viser at Troms fylkeskommunes netto 

driftsutgifter til fylkesvegene fremstår som høye, sammenliknet med andre fylkeskommuners. 

Produktiviteten i driften av fylkesveger i Troms fremstår som lav, særlig i 2013 og 2014. Fra 

fylkeskommunens side fremholdes det imidlertid – etter revisors syn rettmessig – at prioritering av 

vedlikeholdsaktiviteter påvirker produktivitetsindikatorene. 

 

Når det gjelder organsering, ledelse og kompetanse på fylkesvegområdet, har vi funnet at det er 

bestemte personer i Samferdsels- og miljøetaten som har oppgaver knyttet til fylkesveg. Etatens 

ledelse deltar i faste møter med Statens vegvesen.  

 

I forbindelse med innføringen av forvaltningsreformen ble det lagt til grunn at fylkeskommunen 

ikke skulle bygge opp sin organisasjon med samme kompetanse som den som allerede forelå i 

Statens vegvesen. Fylkeskommunen skulle heller ha lett tilgang på kompetansen i Statens vegvesen, 

og vår undersøkelse tilsier at det er tilfellet for Troms. Det var likevel ved innføringen av 

forvaltningsreformen forutsatt at fylkeskommunens administrasjon skulle styrkes noe, og for Troms 

fylkeskommune sin del ble etaten tilført tre stillinger. Stillingene er fortsatt i etaten og de innehas 

av de samme personene som i 2010. Samferdsels- og miljøetaten har i første rekke kompetanse 

innenfor budsjett og regnskap knyttet til fylkesveg. Samferdsels- og miljøetaten har opplyst til 



revisor at fylkeskommunen ikke har kompetanse til å vurdere alle aspekter ved de forslag og planer 

som Statens vegvesen utarbeider, men må forholde seg til Statens vegvesen som fagavdeling 

innenfor vegsektoren. 

 

Oppgavene på fylkesvegområdet er beskrevet i de overordenede planene for fylkesvegnettet i 

Troms. En generell oppgave for Samferdsels- og miljøetaten er å motta og behandle rapporteringer 

fra Statens vegvesen.  

 

For rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til Statens vegvesen gjelder rammeavtale og 

leveranseavtale. Avtalene inneholder bestemmelser om blant annet finansiering, innkjøpsprosess, 

dokumenter som skal godkjennes av fylkeskommunen, omdisponeringer og regler for dialog og 

rapporteringer. Leveranseavtalen viser hva de totale rammene til investering, drift og vedlikehold 

og innhenting av etterslep er, og det fremgår hvilke prosjekter den totale rammen skal fordeles på 

det aktuelle året. 

 

I rapportens kapittel 4.3 redegjør vi for en del bestemmelser fra avtalene og vi har innhentet 

Samferdsels- og miljøetatens kommentarer på hvorvidt de mener bestemmelsene etterleves eller om 

det har vært utfordringer knyttet til ansvarsfordelingen/oppgavene. Som en følge av at Statens 

vegvesen besitter den faglige kompetansen om fylkesveg, drift, vedlikehold og utbygging har 

Statens  vegvesen fullmakter på flere områder. Fra Samferdsels- og miljøetaten har revisor fått 

beskrevet at de utfordringene de har opplevd i samarbeidet med Statens vegvesen er knyttet til 

kommunikasjon ut mot media og publikum. Her ønsker fylkeskommunen at Statens vegvesen skal 

bli tydeligere på at det er Troms fylkeskommune som vegeier som foretar investeringer i vegnettet 

og som er ansvarlig for driften av fylkesvegene. En annen tilbakemelding fra Samferdsels- og 

miljøetaten er at de mener at kvaliteten på kostandsoverslagene som blir utarbeidet som grunnlag 

for politiske beslutninger er for dårlig. Etaten mener at nesten uten unntak viser den reelle kostnaden 

ved investeringsprosjekter seg å bli mye høyere enn kostandsoverslagene viser. Samferdsels- og 

miljøetaten har opplyst til revisor at de mener at rapporteringssystemet mellom partene fungerer, 

men de har også opplyst at de har et kapasitetsproblem knyttet til en effektiv og entydig oppfølging 

av rapporteringen. Måneds- og kvartalsrapporter blir behandlet i møtene, men fylkeskommunen har 

ikke mulighet til å følge opp rapporteringene med skriftlige tilbakemeldinger.  

 

 

I hvor stor grad følger Troms fylkeskommune opp ramme- og leveranseavtalene i praksis? 

Vår undersøkelse av Troms fylkeskommunes oppfølging av avtalene tar utgangspunkt i 

rapporteringssystemet. Som vedlegg til leveranseavtalen er det inntatt en styrings- og 

dialogkalender. Denne kalenderen gir oversikt over tidspunkt for dialog mellom partene, 

skrivefrister, hvilke rapporter som skal leveres og hvilke møter som skal avholdes mellom partene 

det enkelte år. I ramme- og leveranseavtalen er det beskrevet hvilke opplysninger rapportene skal 

inneholde og hva som skal være tema på de ulike møtene.  

 

Revisor har innhentet alle rapporteringer som fylkeskommunen mottok fra Statens vegvesen i 2014 

og referater fra alle møter som ble avholdt mellom partene i 2014. Vi har undersøkt hvorvidt 

fylkeskommunen har sørget for å få rapporteringene i hende innen fristene fastsatt i styrings- og 

dialogkalenderen for 2014 og vi har undersøkt om møtene har blitt avholdt slik som fastsatt i nevnte 

kalender. Vi har undersøkt om rapportene innholder de opplysninger som er bestemt, men vi har 

ikke vurdert riktigheten i opplysningene i rapportene og referatene. Vi gjengir noen opplysninger 

fra referatene for å illustrere samhandlingen mellom partene og/eller fylkeskommunens involvering 

i Statens vegvesens arbeid. 

 



Etter revisors vurdering har Troms fylkeskommune for året 2014 delvis påsett at Statens vegvesen 

Region nord leverer årsrapport, kvartalsrapport og månedsrapporter, slik ramme- og 

leveranseavtale foreskriver.  Revisor ser imidlertid at partene har løpende dialog og gjør tilpasninger 

seg imellom vedrørende rapporteringstidspunkter og rapporteringshyppighet. 

Videre er revisors vurdering at Troms fylkeskommune har gitt tilbakemelding på kvartalsrapportene 

fra Statens vegvesen slik rammeavtalen foreskriver.  

 

Revisors vurdering er at Troms fylkeskommune har kalt inn til og ført referat fra oppfølgingsmøter 

med Statens vegvesen Region nord, men ikke med den hyppigheten som ramme- og leveranseavtalen 

foreskriver.  

 

Etter revisors vurdering mottar Troms fylkeskommune tilstrekkelig dokumentasjon i henhold til 

rammeavtalen pkt. 5.4 og leveranseavtalen pkt. 5.5. for utbetaling til Statens vegvesen Region nord.  

 

Slik revisor har avgrenset sine undersøkelser til å gjelde Troms fylkeskommunes praksis for 

rapporterings- og styringsdialog med Statens vegvesen Region nord, er revisors konklusjon at Troms 

fylkeskommune i stor grad – men ikke fullt og helt – følger opp ramme- og leveranseavtalen i 

praksis.  

 

 

Hvor stort var vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms før forvaltningsreformen i 

2010, og hvor stort var det totale etterslepet ved utgangen av 2013? 

I forkant av innføringen av forvaltningsreformen ble det lagt til grunn at vedlikeholdsetterslepet på 

fylkesvegene pr. 2009 utgjorde kr 1,88 milliarder for Troms sin del. Anslaget var basert på 

differansen mellom hvor mye som var brukt på vedlikehold i de siste årene i forhold til hva som 

burde vært avsatt etter vegvesenets modell for beregning av behov for midler til drift og vedlikehold 

(MOTIV). Beregningene var supplert med noen rellee tilstandsvurderinger av bru- og 

kaikonstruksjoner og tilstandsregistreringer på dekke/vegfundament. 

 

I etterkant av innføringen av forvaltningsreformen gjorde Statens vegvesen kartlegging av hva det 

vil koste å fjerne forfallet på fylkesveger. I de to kartleggingene fra 2012 og 2013, som vi omtaler i 

rapportens kapittel 6.3, er det inkludert i beregningene av vedlikeholdsetterslep kvantifisering av 

kostnader der regionene har vurdert det som å være rasjonelt og økonomisk optimalt å foreta større 

utskiftninger, ikke kun rette opp forfallet på enkeltobjekter. Videre omfatter kostnadsanslagene 

oppgraderinger for å oppfylle krav som gjelder i dag, men som ikke var gjeldende da 

vegkonstruksjonen ble bygget. 

 

For Troms sin del ble vedlikeholdsetterslepet i 2013 estimert til i underkant av kr 5,9 milliarder 

(med et usikkerhetsspenn på kr 4,5 til 7,6 milliarder).  

 

I arbeidet ble Nasjonal Transportplan 2018-2027 ble det i 2014 gjort en oppdatering av 2013-tallene 

fra Statens vegvesen for å se om det har vært vesentlige endringer i behovet knyttet til 

vedlikeholdsetterslep på vegene. For Troms sin del er det estimert et vedlikeholdsetterslep pr. 2014 

på kr 6,26 milliarder (med usikkerhetspenn på kr 4,9 til 9,3 milliarder). Justert for inflasjon utgjør 

dette en økning i vedlikeholdsetterslep på 2,7 %. 

 

I skrivende stund arbeides det med å utvikle en strekningsstrategi for innhenting av etterslepet og 

denne sammen med en beskrivelse av hva som trenges for å kunne innhente etterslepet i løpet av 20 

år vil inngå i rulleringen av Regional Transportplan (2018-2027). 
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INNLEDNING 

1.1 Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonsprosjektet 

I den overordnende analysen som ligger til grunn for Troms fylkeskommunes gjeldende plan for 

forvaltningsrevisjon anbefales en forvaltningsrevisjon av fylkesvegene. Kontrollutvalget vedtok i 

møte 23.6.2014, under sak 44/14, å bestille undersøkelsene denne rapporten bygger på. I møtet 

8.9.2014, under sak 50/14, behandlet kontrollutvalget KomRev NORDs overordnede prosjektskisse 

datert 28.8.2014 og bestilte et forvaltningsrevisjonsprosjekt i tråd med revisjonens skisse.  

 

Kontrollutvalgets formål med prosjektet er sammenfattet til å være å bidra til at Troms 

fylkeskommune har oversikt og styring over investering, drift og vedlikehold slik at store og 

komplekse fylkesvegprosjekter blir ivaretatt på en god måte. 

 

1.2 Fylkesveg, forvaltningsreformen og vegeiers ansvar 

En fylkesveg er en vei i fylkeskommunal eie. Forvaltningsreformen ble vedtatt i Stortinget desember 

2008 og gjennomført med virkning fra 1.1.2010. Med reformen fikk fylkeskommunene overført 

ansvar og oppgaver på ulike områder, herunder politisk og økonomisk ansvar for veg. Som vegeier 

vedtar Troms fylkeskommune overordnede planer, flerårig handlingsprogram og økonomiplan og 

årlig budsjett for utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen 

har også ansvar for at fylkesvegnettet inngår i fylkeskommunens arbeid med regional utvikling, og 

at næringslivet og andre trafikkgrupper tilbys en så sikker, effektiv, forutsigbar og bærekraftig 

transport på fylkesveg som mulig.  

 

I figuren nedenfor viser vi omfanget av det offentlige vegnettet og at det er delt inn i riksveg, 

fylkesveg og kommunal veg. Figuren viser inndelingen før og etter forvaltningsreformen.  

 
Figur 1. Endring i vegsektoren som følge av forvaltningsreformen 

 
Kilde: Statens vegvesen 

 

Før forvaltningsreformen bestod riksvegene av stamvei1 og øvrig riksveg. Som vi ser av figuren 

ovenfor ble det meste av «øvrige riksveger» overført til fylkeskommunene. I tillegg ble «øvrige 

riksvegfergesamband»2 overført. Noen vegstrekninger og noen fergesamband forble henholdsvis 

riksveger og riksvegfergesamband.3 Også i Troms forble noen vegstrekninger riksveger, men Troms 

fylkeskommune fikk med forvaltningsreformen ansvar for samtlige fergesamband i fylket.  

 

                                                 
1 Begrepet «stamveg» viser til en hovedvei mellom distrikter eller innenfor et distrikt. Med forvaltningsreformen ble 

begrepet «stamveg» faset ut.  
2 Enkelte av fergesambandene i Norge forble riksvegfergesamband.  
3 Jf. St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal Transportplan 2010-2019 s. 26-27 
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For Troms fylkeskommune innebar forvaltningsreformen å få overført fra staten ansvaret for 1 180 

km riksveg. Troms fylkeskommune ble etter dette vegeier for til sammen 2 908 km vei, 42 tunneler, 

569 bruer, 15 fergesamband og 37 fergekaier4. Fylkesvegene er delt inn i de tre vegklassene 

høytrafikkveger, viktige fylkesveger for næringstransporter og øvrige fylkesveger. Det nye 

fylkesvegnettet utgjør 83 % av det overordnede vegnettet i Troms og altså samtlige fergesamband i 

fylket.  

 

Overføringen av øvrige riksveger til fylkeskommunene ble gjort med den hensikt å legge til rette 

for en mer helhetlig utvikling av vegnettet i fylkene. Samtidig ble det fremhevet fra statens side at 

det er viktig å sikre trafikantenes og næringslivets krav til vegstandard på tvers av de ulike 

forvaltningsnivåenes eierskap til vegnettet. Samferdselsdepartementet la til grunn at reformen kom 

til å styrke det regionale nivå og bidra til en bedre utvikling av det samlede vegnettet.5 

 

I forbindelse med behandlingen av forvaltningsreformen og den delen av reformen som gjaldt 

samferdsel, uttalte Troms fylkesting seg positivt i vedtaket i sak 60/08. Imidlertid formidlet 

fylkestinget også klare forventninger til staten knyttet til økonomi og kompetanse: 

 

«Fylkestinget mener omklassifisering av riksveger til regionveger er positivt, men forutsetter at det 

blir kompensert for vedlikeholdsetterslepet og at det utredes modeller som sørger for at dette 

ivaretas. Personalet som i dag arbeider med overordnet planlegging, utbyggingspakker og årlige 

budsjetter, må overføres til fylkeskommunen/regionen.» 

 

og  

 

«Fylkestinget understreker nødvendigheten av tilstrekkelige overføringer til øvrig riksveg før 

overtakelse. På landsbasis utgjør det øvrige riksvegnettet i dag om lag 18 500 km, og forfallet på 

de veger som overføres fylkene, utgjør drøyt 10 milliarder. Troms har 1209 km øvrig riksveg, med 

et beregnet forfall på om lag 770 mill. Regionene kan ikke ta imot et nedkjørt og forfalt vegnett, 

uten tilstrekkelig kompensasjon. Det må forutsettes at overføringene til fylkene/regionene må økes 

for å dekke inn det beregnede forfallet og opparbeidelse av tilstrekkelig standard. Dette følger av 

vegloven § 7, 2. Fylkestinget vil sterkt understreke viktigheten av at man på Samferdselsområdet får 

løsninger som er akseptable for fylkeskommunen. Fylkestinget forutsetter at dette området følges 

spesielt opp». 

 

Fylkestingsvedtakene viser at det fra politisk hold, i forkant av overføringer av veger fra staten til 

fylkeskommunene, var oppmerksomhet knyttet til standarden på vegene som skulle overføres. 

 

I fylkestingets møte 12.6.20126 – det vil si to og et halvt år etter at vegene ble overført – fremsatte 

en representant for FrP en interpellasjon vedrørende forvaltningsreformen og spurte hva 

fylkesrådslederen «mener om de økonomiske sidene ved innføringen av forvaltningsreformen?» 

 

Fylkesrådsleder redegjorde for rammen til investeringer, det beregnede etterslepet på 

fylkesvegnettet og for at prisstigninger innenfor investeringer, drift og vedlikehold hadde vært større 

enn det som hadde vært kompensert for i overføringene fra departementet. Fylkesrådsleder viste 

også til vekst i kostnader til fergedrift i perioden fra 2009 til 2011, og til at etterslep på materiell og 

                                                 
4 Tallene er hentet fra dokumentet «Forvaltningsreformen», orientering v/fylkesrådsleder til Troms fylkesting, 

2.12.2009 
5 Jf. Ot. prp. nr. 68 (2008-2009) Om lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter 

veglova § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen pkt. 1 
6 I sak 58/12 
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krav/forventninger om tilbudsforbedringer i fergesambandene ville medføre økte kostnader for 

fylkeskommunen.  

 

Fylkesrådsleder fremholdt videre i sitt svar at når det gjelder etterslepet på vegnettet 

fylkeskommunen overtok og kostnadsutviklingen som har vært innenfor vegsektoren og 

fergedriften, så er ikke Troms fylkeskommune kompensert for ansvaret fylkeskommunen overtok. 

Fylkesrådet jobber, ifølge fylkesrådsleders svar til interpellanten, kontinuerlig overfor staten for å 

få økte rammer til Troms slik at etterslepet kan tas igjen og viktige infrastrukturprosjektet kan 

igangsettes. 

 

Fylkesrådsleders konklusjon på spørsmålet var: 

 «Forvaltningsreformen er underfinansiert i forhold til det store etterslepet på veisektoren 

 Vi jobber kontinuerlig med å få økte overføringer fra staten for å kunne innhente 

etterslepet 

 Vi kom dårlig ut i startfasen fordi vi ikke hadde igangsatt store prosjekter.» 

Fylkestinget vedtok som følge av ovennevnte at «Troms fylkeskommune gjennomfører et prosjekt i 

løpet av 2013 hvor det foretas en evaluering av forvaltningsreformen i vårt fylke». 

 

Arbeidet med evalueringen startet våren 2013, og evalueringen ble gjort etter tre kriterier: 

fylkestingets forutsetninger, faktisk ressursbruk i forhold til overføringer fra staten og de viktigste 

nasjonale målene for reformen. Evalueringen ble behandlet av fylkestinget 15.10.2013, i sak 67/13, 

og fylkestinget vedtok å ta fylkesrådets evaluering til etterretning og at:  

 

«Evaluering av forvaltningsreformen viser i sin helhet at reformen har påført fylkeskommunen store 

oppgaver som ikke er fulgt opp med bevilgninger fra staten. Spesielt innenfor samferdsel ser man 

en klar underfinansiering, i tillegg til overtatt vedlikeholdsetterslep på mellom 4,8 og 7,7 milliarder 

kroner. 

 

Fylkesrådets rapport viser på sentrale områder svært stor avstand mellom mål ved reformen og 

resultat som er oppnådd. Fylkestinget viser blant annet til at: «Fylkesrådet vurderer det slik at 

handlingsrom som regional utviklingsaktør har krympet som en følge av forvaltningsreformen, men 

de viktigste nasjonale målene for reformen var å styrke fylkestinget og fylkeskommunen som 

regional utviklingsaktør».  

 

Evalueringen sendes til Kommunal- og regionaldepartementet». 

 

Året etter – i fylkestingets møte 14.10.2014 – uttalte fylkestinget seg på følgende måte om 

forvaltningsreformen: 

 

«Fylkestinget viser til at forvaltningsreformen har gitt fylket dramatisk større utfordringer enn det 

som var lagt til grunn før den blir gjennomført. Det meste ligger i: 

- Etterslep på vedlikehold, som i 2013 av Statens vegvesen ble kalkulert til å være tre til fire ganger 

estimatet før gjennomføringen 

- Eksplosjon i kostnadene til fergedrift og vedlikehold 

- Mangel på kompensasjon gjennom rammeoverføringene. 

 

Dagens rammeoverføringer gjør det ikke mulig å oppfylle de krav samfunnet stiller. Fylkestinget 

legger til grunn at Stortinget ikke kan være kjent med alvoret i denne situasjonen. 
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Fylkestinget ber Fylkesrådet bestille en utredning fra Statens vegvesen med en plan for å ta igjen 

hele etterslepet på fylkesveiene i løpet av 20 år (2016-2035). Der hvor det er nødvendig, bør det 

også foreslås oppgradering av veikroppen. Det er viktig at utredningen gir et korrekt prisbilde. 

 

Planen forelegges til fylkestinget før den oversendes Regjeringen. 

 

Planen må munne ut i et krav til regjeringen om at det uarbeides ei melding til Stortinget om dette. 

Meldingen må innebære krav om en sterk ekstraoridnær satsing over statsbudsjettet for å ta igjen 

etterslepet på fylkesveiene». 

 

1.2.1 Troms fylkeskommune 

I figur 2 nedenfor ser vi at sentraladministrasjonen i Troms fylkeskommune er organisert sektorvis, 

slik at de fylkeskommunale oppgaver fordeles blant de seks etatene Stabssjefen, Tannhelseetaten, 

Kulturetaten, Næringsetaten, Utdanningsetaten og Samferdsel- og miljøetaten.  
 

Figur 2: Organisasjonskart Troms fylkeskommune 

 
 

 

Etatene ledes administrativt av etatssjefer. Etatssjefen er underordnet Fylkesrådet og den eller de 

fylkesråder som på rådets vegne er tildelt ledelsesansvar for etaten. Etatssjefen er administrativ og 

faglig leder for etatens samlede virksomhet og er overordnet etatens medarbeidere - innenfor 

rammen av vedtatt organisasjonsplan. Etatssjefen har ansvar for at etaten følger de lover, regler og 

retningslinjer som til enhver tid gjelder, og for en hensiktsmessig organisering av etatens 

virksomhet. 

 

Den omtalte enhet i Troms fylkeskommune (TFK) i denne rapporten er Samferdsel- og miljøetaten.  

 

Samferdsel- og miljøetaten har ansvaret for: 

 alle fylkesveger i Troms, med tilhørende bruer, tunneler og fergekaier 

 lokal og regional kollektivtransport med buss, båt og ferge7  

                                                 
7 Innkjøp av rutetjenester og gjennomføring av driftskontrakter er pr. november 2015 delegert til Troms fylkestrafikk. 

Dette gjelder også ansvaret for informasjon og markedsføring av rutetilbudet og salg av billetter og kort. I tilknytning 
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 trafikksikkerhetsarbeid og transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordningen) 

 tildeling av løyver for transport mot vederlag (yrkestransport) inkl. bl.a. 

godstransportløyver, drosjeløyver m.v. 

 overordnet transportplanlegging og planlegging av transportberedskap. 

 

I det følgende omtaler vi utelukkende forhold som vedrører det første kulepunktet ovenfor; 

fylkesveger.  

 

1.3 Sams vegadministrasjon  

Norge har i lang tid hatt sams vegadministrasjon regionalt for riks- og fylkesveg. Stortinget vedtok 

i 2009 at ordningen skulle fortsette etter at veger ble omgjort fra riks- til fylkesveger, og i 

riksvegbudsjettet er det lagt til grunn at «fylkeskommunene benytter den felles vegadministrasjonen 

effektivt i sitt arbeid med fylkesvegsaker».  

 

Sams vegadministrasjon innebærer at de statlige regionvegkontorene er stilt til disposisjon og 

underlagt fylkeskommunene for oppfølging av fylkesvegene. Det vil si at regionvegsjefen bistår eier 

av fylkesveger med faglige underlag i fylkeskommunens arbeid med overordnet planlegging, 

handlingsprogrammer og årlige budsjetter, gjennomfører beslutninger og følger opp det ansvaret 

som fylkeskommunen ellers har som vegmyndighet for fylkesveg.  

 

I figur 3 nedenfor er en illustrasjon av den formelle styringslinjen i riksvegsaker og i fylkesvegsaker. 
 

Figur 3: Sams vegadministrasjon 

 
Kilde: Statens vegvesen 

 

Vi ser i figuren ovenfor at den formelle styringslinjen i arbeidet med fylkesvegsaker går fra den 

enkelte fylkeskommune til regionvegsjefen.8 Regionvegsjefen kan – når annet ikke er bestemt – gi 

myndighet til lederen av vegavdelingen eller annen avdeling i regionvegkontoret (se figur i neste 

kapittel) til å ivareta regionvegsjefens oppgaver i fylkesvegsaker, riksvegsaker og andre statlige 

oppgaver.  

 

                                                 
til kollektivtransporten organiserer og investerer fylkeskommunen i terminalfunksjoner, bygging og vedlikehold av 

kaier for båter og ferger. 
8 Tilsvarende går styringslinjen i riksvegsaker og andre statlige oppgaver fra Vegdirektoratet til regionvegsjefen. 
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Sams vegadministrasjon finansieres av staten, jf. veglova § 19. I sams vegadministrasjon inngår 

Statens vegvesens ytelser knyttet til deltakelse i plan- og budsjettprosesser, utredninger, forvaltning 

og faglig bistand for øvrig. Ytelser fra Statens vegvesen som går ut over oppgaver som inngår i sams 

vegadministrasjon, skal dekkes av Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune skal bære 

utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift og eiendomsinngrep på 

fylkesveger, jf. veglova § 20 første ledd annet punktum.  

 

Vegdirektøren og regionvegsjefene beslutter hvordan den sams vegadministrasjonen skal være 

organisert, hvilken kompetanse og systemer/verktøyer den skal ha, og hvordan arbeidet skal 

gjennomføres for at kompetanse m.m. brukes effektivt. Eksempler på systemer/verktøy er: 

 nødvendige regnskaps- og økonomisystemer 

 systemer for innkjøp og oppfølging av avtaler og kontrakter 

 systemer for effektiv oppfølging ved uønskede hendelser på veg og ved kriser 

 kvalitetssystemer (inkludert systemer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet) 

 verktøy og systemer for planlegging, drift, vedlikehold og forvaltning av riks- og fylkesveg 

 nasjonale systemer for trafikkstyring (vegtrafikksentralene) og for lagring og ajourhold av 

veg- og trafikkdata (NVDB) 

 

1.3.1 Statens vegvesen Region nord 

En sentral aktør, og samarbeidspartner for vegeier, på fylkesvegområdet er altså Statens vegvesen. 

Statens vegvesen ledes - som vi ser av figur 4 nedenfor - av vegdirektøren. Organisasjonen er delt 

inn i Vegdirektoratet og regionvegkontorer. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet omtaler vi i all 

hovedsak Statens vegvesen Region nord (SVRN). 
 

Figur 4: Organisasjonskart Statens vegvesen 
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Vegdirektoratet og regionvegkontorene er formelt definert som to forvaltningsnivåer.9 

Regionvegkontoret (her: Region nord) er en organisatorisk enhet i Statens vegvesen, mens 

vegavdelingene i hvert fylke (her: Vegavdeling Troms og Vegavdeling Midtre Hålogaland) er 

avdelinger i regionvegkontoret. Lederne av vegavdelingene (avdelingsdirektørene) rapporterer til 

regionvegsjefen både i riks- og fylkesvegsaker. Region Nord ledes av regionvegsjef Torbjørn 

Naimak. Vegavdeling Troms ledes av avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen. Vegavdeling Midtre 

Hålogaland ledes av avdelingsdirektør Geir Jørgensen. Arbeidstakerne i den sams 

vegadministrasjonen er tilsatt i Statens vegvesen.10 Vegdirektør og regionvegsjef har 

personalansvaret. 

 

Regionvegkontoret skal ifølge Samferdselsdepartementets Instruks for Statens vegvesen pkt. 3 bidra 

til etatens samlede oppgaveløsning ved blant annet å: 

 sørge for en effektiv sams vegadministrasjon for riksvegsaker og andre statlige oppgaver og 

for fylkeskommunen i fylkesvegsaker  

 etter initiativ fra fylkeskommunen som sams vegadministrasjon bistå fylkeskommunen i 

dens rolle som regional utviklingsaktør med bl.a. analyser og vurderinger av ulike tiltak 

innenfor transportområdet  

 utrede behov for tiltak på riks- og fylkesvegnettet  

 forestå utbygging, drift, vedlikehold og forvaltning av riks- og fylkesvegnettet og følge opp 

den trafikkmessige bruk av det  

 forestå kontroll og godkjenning av ulike virksomheter, samt kontroll og godkjenning av 

kjøretøyer og motorvognførere  

 ha oversikt over risiko-, trussel- og sårbarhetsbildet for vegnettet i regionen, samt arbeide 

tverrsektorielt med beredskapsplanlegging  

 ha nødvendig beredskap for å sikre best mulig framkommelighet på det viktigste vegnettet 

under ulike former for påkjenning  

 fremme forslag til flerårige planer og budsjetter  

 sørge for at vedtak blir gjennomført som forutsatt  

 orientere fylkesmannen i viktige saker som kan ha betydning for fylkesmannens arbeid og 

ellers samhandle med fylkesmannen innen Statens vegvesens område  

 holde overordnet myndighet orientert om saker av betydning. 

 

 

  

                                                 
9 Jf. NOU 2009:3 pkt.3.2 
10 Arbeidstakernes rettigheter og plikter er hjemlet i tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, den individuelle 

arbeidsavtale samt i tariffavtalene i statlig sektor. 
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2 PROBLEMSTILLINGER, TEMA OG REVISJONSKRITERIER  

2.1 Problemstillinger 

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling har vi formulert følgende tema og 

hovedproblemstillinger: 

 

Tema 1. Troms fylkeskommunes ressurser, kompetanse og ledelse av samferdsels- og miljøetaten 

og oppgavene på fylkesvegområdet samt rolle- og ansvarsfordeling i forhold til Statens Vegvesen 

 

Problemstilling 1. I hvor stor grad følger Troms fylkeskommune opp ramme- og 

leveranseavtalene i praksis? 

 

Problemstilling 2. Hvor stort var vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms før 

forvaltningsreformen i 2010, og hvor stort var det totale etterslepet ved utgangen av 2013? 

 

 

Tema 1 og problemstilling 2 er formulert deskriptivt, og disse besvarer vi gjennom beskrivelser 

(uten vurderinger) i vår rapport. Tema 1 foreskriver beskrivelse av blant annet ressurser og vi forstår 

at vi skal beskrive hvilke økonomiske rammer Troms fylkeskommune har hatt/har tilgjengelig for å 

gjennomføre oppgavene på fylkesvegområdet. Som vi redegjorde for innledningsvis, følger det med 

rollen som vegeier og vegmyndighet ansvar og oppgaver for Troms fylkeskommune. Disse 

oppgavene gjelder for alle landets fylkeskommuner. Vi beskriver under tema 1 oppgavene 

Samferdsels- og miljøetaten i Troms fylkeskommune har for fylkesvegene i Troms og overfor/i 

samhandlingen med Statens vegvesen Region nord.  

 

Problemstilling 1 er normativ, som vil si at vi må utlede revisjonskriterier og vurdere praksis opp 

mot disse. Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres/vurderes i forhold til. Disse må være begrunnet i, og utledet fra, autorative kilder 

innenfor det reviderte området. Den autorative kilden for å besvare problemstilling 1 er – som vi ser 

av problemstillingens ordlyd – ramme og leveranseavtalene. Dette er avtaler mellom Troms 

fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord. Avtalebestemmelsene innebærer i all hovedsak 

forpliktelser for Statens vegvesen Region nord, som KomRev NORD ikke kan gjøre undersøkelser 

i. Problemstilling 1 om hvordan Troms fylkeskommune følger opp ramme- og leveranseavtalene i 

praksis må derfor besvares gjennom en sterkt avgrenset undersøkelse.  

 

2.2 Styringssystemet innenfor fylkesvegområdet 

Troms fylkeskommune har det overordnede ansvaret for vegforvaltningen av fylkesvegnettet, og 

må derfor - som følge av kommuneloven § 23 annet ledd annet punktum - sørge for at arbeidet på 

dette området er i samsvar med lov, forskrifter, overordnede instrukser, og er gjenstand for 

betryggende kontroll.  

 

Gjennom veglova er det slått fast at regionvegsjefen hører under fylkeskommunen i saker som 

gjelder fylkesveger. Ordningen med sams vegadministrasjon innebærer at vegeier må ha utstrakt 

samhandling med Statens vegvesen, herunder må Troms fylkeskommune føre kontroll med de 

oppgavene som Statens vegvesen er satt til å forvalte på vegne av Troms fylkeskommune.  
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Kommunesektorens organisasjon (KS)11 gav i brev til fylkeskommunene 14.1.2009 signaler om 

styringssystemet hos fylkeskommunene, og det ble sagt at: «fylkeskommunene bør utvikle 

forutsigbare styringssystemer, budsjetter og bestillingsdokumenter overfor Statens vegvesen. 

Styringsdokumentene bør være klare på forventninger til Statens vegvesen og hvordan Statens 

vegvesen skal rapportere». I riksvegbudsjettet for 2010 er det fremhevet at fylkeskommunene bør 

fastsette rammene for styring i samråd med Statens vegvesen, og at partene bør videreutvikle et 

«helhetlig, forutsigbart og mest mulig enhetlig og effektivt system for virksomhetsstyring av 

fylkesvegområdet».  
 

Troms fylkeskommune har valgt å ha et styringssystem på området som er i henhold til anbefaling 

fra det såkalte Kontaktutvalget12. I forbindelse med innføringen av forvaltningsreformen besluttet 

Kontaktutvalget å utnevne en arbeidsgruppe mellom fylkesrådmannskollegiet og Vegdirektøren for 

å utarbeide et forslag til ramme for et styringssystem for fylkesvegene. Kontaktutvalget anbefalte 

da en grunnmodell for styring av fylkesvegsektoren bestående av følgende fire hovedmoduler: 

a. Fylkesvegplan, samferdselsplan eller lignende med 10-årig perspektiv, inkludert 4-årig 

handlingsprogram for fylkesvegnettet (revideres hvert 4. år, har samme tidshorisont 

som statens handlingsprogram for riksveger) 

 

b. Flerårig økonomiplan og årlige fylkesvegbudsjett 

c. En flerårig rammeavtale mellom fylkeskommune og regionvegsjef, som blant annet 

inkluderer: 

 Rammebetingelser 

 Prosedyrer for samhandling mellom fylkesadministrasjonen og Statens vegvesen 

(hvem gjør hva, inkludert delegasjonsreglement) 

 Prosedyrer for rapportering  

 Prosedyrer for avviks-/endringsbehandling 

d. Årlige leveranseavtaler mellom fylkeskommune og regionvegsjef inkludert: 

 Oppdrags- og ressursfordeling 

 Spesifisert investerings- og drifts-/vedlikeholdsbudsjett (inkludert detaljert 

prosjektbeskrivelse for større prosjekter, KTR-skjema) 

 Spesifisert planleggingsprogram 

 

Fylkeskommunen setter strategier og mål for fylkesvegnettet gjennom en fylkesvegplan som 

inkluderer et fireåring handlingsprogram. Fylkesvegplan 2010-2019 inkludert Handlingsprogram 

for fylkesveg 2010-2013 ble vedtatt av fylkestinget 1.12.2009 i sak 90/0913. Handlingsplan for 

fylkesveg 2014-2017 ble vedtatt av fylkestinget 14.10.2014, i sak 60/14. Handlingsplan for 

fylkesveg 2015 – 2017 ble behandlet av fylkestinget 8.12.2015, i sak 79/15. 

 

Fylkesvegplanen er Troms fylkeskommunes oppfølging av Nasjonal Transportplan 2010-201914. 

Fylkesvegplanen omhandler det samlede fylkesvegnettet. I planen fastsetter fylkeskommunen de 

økonomiske rammene og angir hvilke prosjekter som skal realiseres i planperioden. 

                                                 
11 Kommunesektorens arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon 
12 Kontaktutvalget ble etablert på et møte i 2009 mellom etatsledermøtet i Statens vegvesen og 

fylkesrådmannskollegiet. Kontaktutvalget består av Vegdirektøren (leder), to fylkesrådmenn, leder av 

samferdselssjefskollegiet og en regionvegsjef. 
13 Fylkestinget hadde i møte 10.3.2009, i sak 18/09 vedtatt Mål og strategiske føringer for fylkesvegplan 2010-2019 og 

handlingsprogram 2010-2013  
14 I Nasjonal Transportplan presenteres hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk.  
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Fylkeskommunens fireårige økonomiplaner og årlige budsjetter følger opp føringene fra 

fylkesvegplanen. Statens vegvesen Region nord skal realisere de vedtatte planene på vegne av 

Troms fylkeskommune. Forholdet mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord 

er nærmere regulert i flerårig rammeavtale, og partenes forpliktelser det enkelte år er definert i 

årlige leveranseavtaler. 

 

2.3 Fylkeskommunens forpliktelser etter ramme- og leveranseavtalen 

Fylkestinget gav 16.3.2010, i sak 13/10, fylkesrådet fullmakt til å inngå rammeavtale og 

leveranseavtale med Statens vegvesen Region nord.  

 

Rammeavtale mellom Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord ble signert av 

partene 24.5.201315. Avtalen fastsetter rammebetingelser og retningslinjer for samarbeidet mellom 

partene i forbindelse med planlegging, gjennomføring av investeringsprosjekter, forvaltning, 

vedlikehold og drift av fylkesveger. Formålet med avtalen er å definere partenes roller og 

forpliktelser i forbindelse med avtaleforholdet, og sikre et positivt og konstruktivt samarbeid 

mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord. Som vedlegg til rammeavtalen 

følger  

 

1) Oppgave- og ansvarsfordeling for samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen 

Region nord,  

2) Delegerte fullmakter fra Troms fylkeskommune til Statens vegvesen Region nord,  

3) Årshjul, og  

4) Retningslinjer for kommunikasjon om fylkesveg i Troms. 

 

Leveranseavtalen spesifiserer partenes forpliktelser for leveranser og økonomiske rammer det 

enkelte år, og ble for 2014 undertegnet av partene 24.3.2014. Leveranseavtalens formål er å «sikre 

at prosjekter og tiltak i forhold til investeringer og drift/vedlikehold gjennomføres innenfor fastlagte 

rammer i forhold til kostnad, framdrift og kvalitet». Med «kostnad» forstår vi prosjektets 

økonomiske ramme, og med «framdrift» forstår vi hvilke tidspunkt ulike oppgaver skal være utført 

og når prosjektet skal være ferdig. Med «kvalitet» forstår vi egenskaper ved/krav til 

prosjektet/tiltaket. Vi forstår leveranseavtalens formål dit hen at partene – Troms fylkeskommune 

og Statens vegvesen Region nord – har et felles ansvar for å nå målene som er satt i leveranseavtalen. 

Det er imidlertid Statens vegvesen Region nord som skal gjennomføre prosjektene og tiltakene 

innenfor rammene for kostnad, framdrift og kvalitet. Som revisor for Troms fylkeskommune kan 

KomRev NORD IKS ikke vurdere Statens vegvesen sin etterlevelse av avtalene.     

 

Troms fylkeskommune setter rammene for Statens vegvesen Region nords oppgaver, og er altså 

forpliktet til å betale for oppgavene som Statens vegvesen utfører.16 Av dette kan det utledes et 

overordnet og generelt krav om at Troms fylkeskommune må sørge for å oppfylle sine plikter etter 

avtalene med SVRN og må sikre seg at SVRN oppfyller sine forpliktelser etter avtalene.17 Støtte for 

en slik utledning finner vi i det at Samferdsels- og miljøetaten yter sekretariatstjenester til 

fylkesråden innenfor etatens virksomhetsområder og har ansvar for å presentere og drøfte de faglige 

                                                 
15 Ny rammeavtale var til behandling i fylkesrådet 10.2.2015, sak 22/15. 
16 Og som ikke gjelder sams vegadministrasjon 
17 Dette må generelt anses å følge av alminnelige betraktninger om avtaleoppfølging, og spesielt fordi Troms 

fylkeskommune forvalter offentlige midler. At vi kan utlede et generelt krav som nevnt, finner vi også støtte for i at 

fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. 
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premisser som skal utgjøre beslutningsgrunnlag for fylkesråden, Fylkesrådet og andre folkevalgte 

organ.18 

 

I arbeidet med utledning av konkrete revisjonskriterier for besvarelse av problemstilling 2 har vi 

sett hen til Troms fylkeskommunes hensikt/begrunnelse for ramme- og leveranseavtalens 

bestemmelser. I saksfremlegget til fylkestingssak 13/10, hvor ramme- og leveranseavtalen ble 

vedtatt, framkommer det at avtaleverket innebærer en styrking av Troms fylkeskommunes eierrolle, 

og skal klargjøre oppgavefordelingen mellom partene. Den foreslåtte ansvars- og 

oppgavefordelingen som følger av rammeavtalen, skal bidra til at Troms fylkeskommune når sitt 

mål om å være en aktiv og synlig vegeier, og rapporteringssystemet som følger av leveranseavtalen, 

skal gi fylkeskommunen en god styring av Statens vegvesen Region nords forvaltning av 

fylkeskommunale bevilgninger. 

 

Vår utledning av revisjonskriterier i forbindelse med problemstilling 1  om hvordan Troms 

fylkeskommune i praksis følger opp ramme- og leveranseavtalen tar utgangspunkt i avtalenes 

beskrivelser av rapporteringssystemet.19 Problemstilling 1 besvares gjennom en sterkt avgrenset 

undersøkelse, i den forstand at kun et mindre antall revisjonskriterier etter vårt syn kan utledes fra 

ramme- og leveranseavtalene og gjøres gjeldende som normer/forventninger overfor 

fylkeskommunen. 

 

Rapporteringssystemet og utledning av revisjonskriterier 

Etter rammeavtalen pkt. 2 Samarbeid om fylkesveger har begge parter ansvar for gjensidig 

informasjon og samarbeid knyttet til forhold som har betydning for fylkesvegene og som ikke er 

direkte regulert i rammeavtalen. 

 

Ifølge leveranseavtalen pkt. 8 Styringsdialog og rapportering skal rapportering, oppfølging og 

dialog være i henhold til rammeavtalen kapittel 8. I rammeavtalen kapittel 8 Oppfølging ser vi at 

Statens vegvesen Region nord skal levere årsrapport, kvartalsrapporter og månedsrapporter. Det 

fremgår også hva disse rapportene skal inneholde, og av vedlegg 4 til leveranseavtalen framgår de 

konkrete fristene Statens vegvesen har for å levere rapportene til fylkeskommunen. For 2014 var de 

oppsatte fristene for månedsrapport fra Statens vegvesen 14. mars, 16. mai, 13. juni, 19.juni, 14. 

november og 15. desember. Kvartalsrapportene har hatt frist 25. april, 15. august og 17. oktober.   

 

Selv om det i leveranseavtalen presiseres at denne rapporteringen er Statens vegvesen sitt ansvar, 

finner revisor det rimelig å utlede en forventning om at Troms fylkeskommune – som Statens 

vegvesen sin kontraktspart – påser at Statens vegvesen leverer årsrapport, kvartalsrapporter og 

månedsrapporter i tråd med ramme- og leveranseavtalen. Vi utleder som revisjonskriterium: 

 

 Troms fylkeskommune skal påse at SVRN leverer årsrapport, kvartalsrapporter og 

månedsrapporter, slik ramme- og leveranseavtale foreskriver.  

 

Både i rammeavtalen og leveranseavtalen angis rutiner for oppfølging av de ovennevnte rapportene 

fra Statens vegvesen Region nord til Troms fylkeskommune. Én av fylkeskommunens plikter, 

jamfør leveranseavtalen, er å gi Statens vegvesen Region nord tilbakemelding på 

kvartalsrapportene. Tilbakemeldingen skal dreie seg om «nødvendige avklaringer om oppfølging».  

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterium: 

 

                                                 
18 Jf. http://www.tromsfylke.no/Om-fylkeskommunen/Etatene/Samferdsel-og-milj%C3%B8 
19 Ansvars- og oppgavefordelingen er utgangspunktet for våre beskrivelser under tema 1. 
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 Troms fylkeskommune skal gi tilbakemelding på kvartalsrapportene fra SVRN.  

 

Det skal ifølge rammeavtalen pkt. 8.5 også avholdes periodiske oppfølgingsmøter mellom Troms 

fylkeskommuneog Statens vegvesen Region nord. Fylkeskommunen har ansvar for å kalle inn til 

disse møtene samt skrive referat. Foruten gjennomgang av kvartalsrapporter skal det i 

oppfølgingsmøtene drøftes blant annet oppgavefordeling for ekstern kontakt med kommuner, 

næringsliv, brukere og media. De ovennevnte årsrapportene skal også gjennomgås på første 

oppfølgingsmøte etter at årsrapport er levert. På bakgrunn av rammeavtalens pkt. 8.5. finner revisor 

det rimelig å kunne utlede en forventning om at Troms fylkeskommune kan dokumentere å ha kalt 

inn til, samt ført referat fra, oppfølgingsmøter med Statens vegvesen Region nord. Vi utleder derfor 

følgende revisjonskriterium:  

 

 Troms fylkeskommune skal ha kalt inn til og ført referat fra oppfølgingsmøter med 

SVRN.  

 

Troms fylkeskommune skal utbetale bevilgede midler etter rekvisisjon fra Statens vegvesen på en 

slik måte at likviditeten tilsvarer framdriften innenfor både drift, vedlikehold og investeringer. 

Midler rekvireres som hovedregel en gang pr. måned og betales innen 14 dager. Rekvisisjon skal 

inneholde dokumentasjon knyttet til forrige måneds forbruk (som avdekker mindre-/merforbruk fra 

forrige måneds rekvisisjon)20 jf. rammeavtalen pkt. 5.4 og leveranseavtalen pkt. 5.5.  

 

På bakgrunn av disse bestemmelsene i avtalene utleder vi følgende revisjonskriterium:  

 

 Troms fylkeskommunes utbetalinger til SVRN skal være basert på tilstrekkelig 

dokumentasjon i henhold til rammeavtalen pkt. 5.4 og leveranseavtalen pkt. 5.5.  

 

Vi gjengir de utledete revisjonskriteriene i tekstboks innledningsvis i kapittel 5. 

 

2.4 Begrepsavklaringer 

Troms fylkeskommune har som vi har redegjort for ansvaret for investeringer i og drift og 

vedlikehold av fylkesvegnettet. I dette prosjektet omtaler vi i liten grad konkrete prosjekter og tiltak, 

men vi finner det hensiktsmessig å ha med seg hva som inngår i disse oppgavene og hvordan de 

konkrete tiltakene og prosjektene blir beskrevet i fylkeskommunens planverk og i avtaler og 

rapporteringer/møtereferater mellom partene. Med drift menes alle oppgaver og rutiner som er 

nødvendige for at et anlegg eller tekniske innretninger skal fungere som planlagt. Typiske 

driftsoppgaver er brøyting, strøing og salting. Selve arbeidet gjøres av entreprenører, som er tildelt 

kontrakt etter anbudskonkurranse. Statens vegvesen utlyser konkurranse om oppdraget og er 

ansvarlig for å følge opp at entreprenører med kontakt følger opp sine forpliktelser. Med vedlikehold 

menes arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på anlegg og tekniske innretninger på 

fastsatt nivå, det vil si de tiltak som er nødvendige for å sikre at anlegget fungerer etter hensikten. 21 

Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold. Statens vegvesen håndbok 111 

Standard for drift og vedlikehold av veger og gater gir retningslinjer for drift og vedlikehold av 

riksveger, og det er lagt til rette for at fylkeskommunene og kommunene skal kunne bruke 

standarden på sine veger.  

 

                                                 
20 Ved forskuttering skal rekvisisjon inneholde dokumentasjon knyttet til kommende periodes-/månedsprognostiserte 

forbruk (som grunnlag for ny rekvisisjon, fratrukket evt. rest fra forrige periode/måned), jf. leveranseavtale pkt. 5.5. 
21 Se kapittel 6 for nærmere diskusjon av vedlikeholdsbegrepet.  
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Drift og vedlikehold er delt inn i flere nærmere bestemte oppgaver, fordelt på ulike bevilgningskoder 

hos Statens vegvesen.  I tabellen nedenfor viser vi hvilke oppgaver den totale bevilgningen av midler 

til drift og vedlikehold er fordelt på i 2014. 

 
Tabell 1. Ulike bevilgninger i rammen «drift og vedlikehold» 

Bevilgningskode (hos 

Statens veivesen) 

Tjeneste (hos Troms 

fylkeskommune 

Bevilgning Bevilgning 2014 

(inkl mva) 

S 210 72200 Faste kontrakter 315 500 000 

S 220 72200 Drift øvrig (inkl 

uforutsett) 

5 610 000 

S 250 72200 Dekkelegging 105 500 000 

S 243 72260 Trafikksikkerhetstiltak 1 000 000 

S 242 72240 Vedlikehold tunneler 15 500 000 

S 241 72230 Vedlikehold fergekaier 12 000 000 

S 240 72250 Vedlikehold bruer 20 000 000 

S 260 72200 Vedlikehold øvrig 6 000 000 
Kilde: leveranseavtale 2014, ulike økonomiske rapporteringer fra SVRN til TFK i 2014 

 

Vi ser i tabellen at oppgaven med høyest bevilgning innen drift og vedlikehold, er «faste 

kontrakter», som i fylkesvegplaner og i denne rapporten omtales som driftskontraker. Dette er 

kontrakter som ivaretar de ordinære driftsoppgavene og en del mindre vedlikeholdsoppgaver. 

Driftskontraktene har varighet på fire til seks år. Kontraktene gir dermed bindinger på den totale 

rammen til drift og vedlikehold, og ved prisstigning på kontraktene, må summen som er disponibel 

til de øvrige oppgavene, reduseres.  

 

Også rammen til investeringer i fylkesvegnettet er fordelt etter ulike bevilgningskoder hos Statens 

vegvesen. I tabell 2 nedenfor viser vi hvilke benevnelser de ulike bevilgningene har. Innenfor hver 

bevilgningskode er det nærmere bestemte prosjekter. I tillegg til de nevnte bevilgningene 

(oppgavene) inngår rassikringsmidler i investeringsmidlene. 

 
Tabell 2. Ulike bevilgninger innenfor «investering» 

Bevilgningskode Bevilgning 

S 300 Investeringer 

S 310 Store fylkesanlegg 

S 320 Mindre utbedringer 

S 321 Mindre utbedringer bruer 

S 322 Mindre utbedringer fergekaier 

S 323 Mindre utbedringer tunneler 

S 330 Tiltak for gående og syklende 

S 335 Veipakke Harstad 

S 340  TS-tiltak 

S 350 Miljø- og servicetiltak 

S 360 Kollektivtiltak 

S 370 Planlegging og grunnerverv 
Kilde: Økonomiske rapporteringer fra SVRN til TFK i 2014 

 

Problemstilling 2 gjelder vedlikeholdsetterslep. Begrepet har på dette området følgende innhold:  

 «Forfall er knyttet til vegobjekter som ikke tilfredsstiller kravene gitt i standard for drift og 

vedlikehold (Statens vegvesens håndbok 111). 
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 Kostnadene ved å fjerne forfallet for et vegobjekt er kostnaden ved å bringe objektet som 

ikke tilfredsstiller kravene i håndbok 111 fra sin nåværende tilstand til en tilstand hvor 

objektet oppfyller sin tiltenkte funksjon over en normal levetid». 

 

Den delen av undersøkelsen som gjelder vedlikeholdsetterslep besvarer vi i kapittel 6, og det 

nærmere inneholdet i begrepet blir utdypet i det kapitlet.    
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon22.  

 

Undersøkelsene og kartleggingene som ligger til grunn for denne rapporten, er i hovedsak basert på 

dokumentanalyse og – i noen grad – intervjusamtaler/dialog med ansatte ved Samferdsels- og 

miljøetaten i Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord. Ledelsen og rådgiver i etaten 

har også fått spørsmål fra oss og besvart disse pr. epost.  

 

I kapittel 2.2 viste vi en oversikt over dokumentene som utgjør styringssystemet på 

fylkesvegområdet i Troms, og disse dokumentene – fylkesvegplan med handlingsprogram, 

økonomiplan og budsjett, rammeavtale og leveranseavtale – har relevans for å besvare alle 

problemstillingene og temaene som kontrollutvalget ønsker belyst. Med hensyn til kartlegging av 

Troms fylkeskommunes økonomiske ressurser på fylkesvegområdet (jf. tema 1) har vi også basert 

oss på KOSTRA-tall og enkelte analyser utviklet av fylkeskommunen selv. 

 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem, administrert av 

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal og 

fylkeskommunal virksomhet. I KOSTRA har SSB sammenstilt innrapportert informasjon om 

kommunale og fylkeskommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder for å gi 

relevant informasjon til lokale og nasjonale beslutningstakere og øvrige interessenter. Elektronisk 

innrapportering fra kommunene og fylkeskommunene til SSB danner grunnlaget for KOSTRA. I 

denne rapporten sammenlikner vi Troms fylkeskommune med fylkeskommunegruppene «Nord-

Norge» og «landet utenom Oslo», på utvalgte KOSTRA-indikatorer for fylkesveger. For den øvrige 

beskrivelsen av ressurser (i mer generell forstand) som fylkeskommunen har til rådighet på 

fylkesvegområdet er de primære relevante kildene kommuneproposisjoner og statsbudsjetter. Troms 

fylkeskommunes overordnede planverk og avtaler på fylkesvegområdet (jf. dokumentene i henhold 

til styringssystemet) er basert på føringene som kommer fra de ovennevnte dokumentene, og vi 

anser derfor fylkeskommunens planverk og avtaler som sentrale for å besvare den delen av 

problemstillingen som gjelder ressurser. Når det gjelder kompetanse, ledelse og oppgavene på 

fylkesvegområdet for Samferdsels- og miljøetaten, baserer vi oss på opplysninger fra ramme- og 

leveranseavtale, skriftlige rutiner og muntlige opplysninger fra etaten. Vi bygger også på 

opplysninger fra ulike rapporter, saksfremlegg og vedtak knyttet til fylkevegområdet.  

 

Med hensyn til i hvor stor grad Troms fylkeskommune følger opp ramme- og leveranseavtale i 

praksis (jf. problemstilling 1), har vi undersøkt etterlevelsen av sentrale avtalebestemmelser om 

rapporteringssystemet. Rapporteringer skal være skriftlige og møtene skal dokumenteres gjennom 

referater. Forekomsten av og innholdet i rapporter og referater har dermed relevans for å kunne 

besvare problemstillingen. Vi etterspurte fra Troms fylkeskommune dokumentasjon fra alle 

rapporteringer fylkeskommunen har fått fra Statens vegvesen, og referater fra alle møter mellom 

partene som har sin begrunnelse i rammeavtalen og leveranseavtalen 2014. Vi har i samtaler med 

representanter fra fylkeskommunen fått opplyst at vi har fått tilsendt referat fra alle møtene som ble 

avholdt i det aktuelle året. I tillegg har vi innhentet muntlige opplysninger fra personer i 

Samferdsels- og miljøetaten som har ansvar for dialogen med Statens vegvesen. 

 

                                                 
22 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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Vår fremstilling av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms før og etter 

forvaltningsreformen er basert på beregninger, modeller og rapporter fra Statens vegvesen.  

Fremstillingene i kapittel 6 inneholder i tillegg sammenlikninger av Troms fylkeskommune, Nord-

Norge og landet utenom Oslo med hensyn til enkelte KOSTRA-indikatorer som kan ses i 

sammenheng med vedlikeholdsetterslep.  

 

3.2 Gyldighet og pålitelighet  

Med «gyldige data» menes at dataene som samles inn i undersøkelsen skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingen. Med «pålitelige data» menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.  

 

Temaene og problemstillingene denne rapporten har skullet belyse er nokså vidt formulert, særlig 

hva angår tema 1 og problemstilling 1. Slik vi har tolket og avgrenset23 tema og problemstillinger 

for denne rapporten, er vi imidlertid av den oppfatning at vi har innhentet tilstrekkelig og relevant 

informasjon for å fremskaffe informasjon og gjøre vurderinger i tråd med kontrollutvalgets 

bestilling, jf. kapittel 2.1.  

 

Når det gjelder dataenes pålitelighet må vi alltid ta visse forbehold når vi bruker KOSTRA-tall. Det 

kan være forskjeller mellom fylkeskommunene i kvaliteten på rapportering til KOSTRA. Generelt 

har kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de senere årene. De nyeste tallene er 

derfor beheftet med mindre feil enn de eldre tallene. Det vil også kunne være diskusjon rundt og 

variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, eksempelvis hvor mye av 

tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon». Slike variasjoner må tas med i betraktningen 

når fylkeskommuners KOSTRA-indikatorverdier sammenliknes.  

 

Vi har ingen holdepunkter for å anta at det er vesentlige feil i de opplysningene vi har innhentet og 

mottatt fra fylkeskommunen i forbindelse med våre undersøkelser, verken i dokumentasjonen eller 

de muntlige beskrivelsene av fylkeskommunens arbeid og «tilstand» på fylkesvegområdet.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

3.3 Avgrensing av prosjektet  

Når det gjelder tidsperioden for vår undersøkelse av tema 124 har vi for flere av temaene som inngår 

i denne undersøkelsen inkludert opplysninger om forhold tilbake til da forvaltningsreformen trådte 

i kraft 1.1.2010, og Troms fylkeskommune fikk overført ansvaret for øvrige riksveger. 

Fylkesvegplan 2010-2019 er i skrivende stund gjeldende fylkesvegplan, og for flere av temaene i 

vår undersøkelse er fylkesvegplanperioden utgangspunktet for våre beskrivelser. Disse 

beskrivelsene tar igjen utgangspunkt i handlingsplanperioden, som er fireårig. Både tema 1 og 

problemstilling 1 innebærer beskrivelser av oppgaver på fylkesvegområdet og samhandlingen 

mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord, og de primære skriftlige kildene 

for redegjørelse for dette, er ramme- og leveranseavtalen. I løpet av undersøkelsesperioden har 

rammeavtalen, som ble vedtatt og signert i 2013, blitt endret. Fylkesrådet behandlet 10.2.2015 ny 

                                                 
23 Se kapittel 3.3. 
24 «Beskrivelse av Troms fylkeskommunes ressurser, kompetanse og ledelse av samferdsels- og miljøetaten og 

oppgavene på fylkesvegområdet samt rolle- og ansvarsfordeling i forhold til Statens Vegvesen.» 
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rammeavtale i sak 22/15. I våre beskrivelser av oppgaver og samhandlingen på fylkesvegområdet 

har vi tatt med opplysninger fra begge rammeavtalene, det vil si at vi gjør rede for eventuelle 

endringer som er gjort i avtalen. Når det gjelder vår besvarelse av problemstillingen om etterlevelse 

av rammeavtale- og leveranseavtale, har vi undersøkt etterlevelsen for 2014. I den forbindelse er 

det rammeavtalen 2013 som har relevans.  

 

Tema 1 og problemstilling 1, herunder beskrivelser av ramme- og leveranseavtalen, innebærer at 

revisor omtaler forpliktelser som SVRN har i avtaleforholdet til TFK, herunder gir vi noen 

beskrivelser som kan knyttes til hvorvidt SVRN har overholdt sine forpliktelser. Våre undersøkelser 

er avgrenset til å omhandle hvorvidt Troms fylkeskommune v/Samferdsels- og miljøetaten oppfyller 

sentrale plikter i forbindelse med rapporteringssystemet som fremgår av avtalene mellom 

fylkeskommunen og Statens vegvesen Region nord. Dette betyr ikke at vi har gjort undersøkelse av 

SVRN. Statens vegvesen revideres av Riksrevisjonen.  

 

I problemstilling 2 er tidsavgrensningen gitt i selve problemstillingen. Det har ikke vært grunn til å 

utvide tidsperioden for våre undersøkelser under denne problemstillingen (eventuelt endre 

problemstillingen) fordi den siste kartleggingen av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms 

er fra 2013.  
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4 RESSURSER, OPPGAVER OG ANNET PÅ FYLKESVEGOMRÅDET 

Beskrivelse av Troms fylkeskommunes ressurser, kompetanse og ledelse av Samferdsels- og 

miljøetaten og oppgavene på fylkesvegområdet samt rolle- og ansvarsfordeling i forhold til 

Statens Vegvesen 

4.1 Økonomiske ressurser 

4.1.1 Innledning 

Det er et statlig ansvar å gjøre fylkeskommunene i stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver 

gjennom å sikre fylkene tilstrekkelige økonomiske rammer.25 I kommuneproposisjonen presenterer 

regjeringen sin politikk overfor kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren 

for det kommende året, og i statsbudsjettet legger regjeringen fram endelige forslag til økonomisk 

opplegg for kommunesektoren for det påfølgende året. De nevnte dokumentene får således 

betydning for vegeiers økonomiske rammer (økonomiske ressurser) og strategier og prioriteringer 

(oppgaver). Tiltak og prosjekter på fylkesveg kan finansieres på ulike måter. Staten overfører midler 

til fylkeskommunene for investeringer, kjøp av fergetjenester, drift og vedlikehold og rassikring. 

Det er ulike beregninger som ligger til grunn for hvor mye staten overfører til de nevnte tiltakene. 

 

Rammetilskudd er kostnadsfrie midler som fylkeskommunen får overført fra staten, og så lenge det 

ikke foreligger bindinger eller øremerkinger på hele eller deler av midlene, står fylkeskommunen 

relativt fritt til å fordele pengene mellom drift og investering. Investeringer kan også finansieres 

gjennom lån og spleiselag26. Med forvaltningsreformen ble det innført en 

rentekompensasjonsordning som innebærer at fylkeskommunene, med utgangpunkt i tiltakene de 

har vedtatt, kan søke om rentekompensasjon, og fritt velge om og hvor de skal ta opp lån. Midlene 

kan brukes til investeringer27. Investeringer kan også finansieres gjennom et slags lån fra kommuner, 

såkalt forskottering, som vil si at kommunen forskutterer finansiering av planlagt vegprosjekt i egen 

kommune28. Bompengefinansiering er unntak fra hovedregelen om at utbygging av offentlige veger 

skal finansieres av det offentlige. Fylkeskommunen kan også, etter søknad, få overført fra staten 

midler til rassikring. 

 

Ved innføringen av forvaltningsreformen la Stortinget til grunn at fylkeskommunene skulle overta 

øvrige riksveger vederlagsfritt, med den standard det hadde på overtakelsestidspunktet, og med 

tilhørende rettigheter og forpliktelser.29 Når det gjelder den økonomiske siden av reformen, ble 

statens midler trukket ut av Samferdselsdepartementets budsjett og overført til fylkeskommunene. 

De økonomiske forutsetningene ble presentert i kommuneproposisjonen for 201030, og ifølge denne 

anså staten det som en forutsetning for at fylkeskommunene skulle kunne ivareta sin rolle i å utforme 

den nasjonale transportpolitikken og ivareta ansvaret sitt for å nå nasjonale mål, at fylkene fikk 

tilstrekkelige ressurser til dette.  

 

                                                 
25 Jf. Samferdselsdepartementets «Nasjonal transportplan 2010-2019 kortversjon» s. 9 
26  Dersom en kommune skal gå inn i spleiselag med fylkeskommunen for å få gjennomført investeringstiltak på 

fylkesveg, må kommunen bruke driftsmidler for å finansiere sin andel i og med at kommuner og fylkeskommuner 

ikke har adgang til å lånefinansiere investeringer i infrastruktur som eies av andre. En alternativ måte å løse dette på er 

at fylkeskommunene tar opp lån for å dekke kommunens andel, mot at kommunen betaler renter og avdrag på lånet. 
27 Jf. Nasjonal Transportplan 2010-2019 pkt. 6.2.1 og 6.3.2.7 
28 Kommunen har anledning til å ta opp lån for å forskuttere, jf. kommuneloven § 50 nr. 6 
29 Jf. Ot.prp. nr. 68 (2008-2009) s. 2 med henvisning til Innst. O. nr. 30 (2008-2009) 
30 Jf. Ot.prp. nr. 68 (2008-2009) s. 20 
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Gjennom den nevnte kommuneproposisjonen foreslo Regjeringen at fylkeskommunenes 

økonomiske rammer skulle økes med om lag 6,9 milliarder kroner i 2010 som en følge av det 

utvidete ansvaret på samferdselsområdet, herunder å styrke rammen til fylkesveger med 1 milliard 

kroner (2010-kroner). Midlene ble foreslått lagt inn etter en særskilt fordeling i fylkeskommunenes 

rammetilskudd i 2010. Innenfor veksten av de frie inntektene skulle det også være rom for ytterligere 

satsing på de nye fylkesvegene, ble det lagt til grunn i kommuneproposisjonen.31 

 

De økonomiske rammene for Troms fylkeskommune, og vegeiers strategier og prioriteringer 

innenfor rammene, er vedtatt gjennom fylkesvegplan med handlingsplaner, økonomiplaner, budsjett 

og leveranseavtale.  

 

4.1.2 Økonomiske ressurser i fylkesvegplanperioden 

De økonomiske rammene for drift og vedlikehold og investeringer i fylkesvegnettet i Troms 

fremkommer av Fylkesvegplan 2010-2019. Planen rulleres årlig, med hovedrevisjon hvert fjerde år. 

For å beskrive de økonomiske ressursene deler vi derfor fremstillingen opp etter tidsperioden for de 

to handlingsprogrammene; henholdsvis 2010-2013 og 2014-2017. 

 

4.1.2.1 Økonomiske rammer i perioden 2010-2013 

Før forvaltningsreformen trådte i kraft, hadde Troms fylkeskommune 1728 km veg. For disse 

vegene la fylkeskommunen til grunn følgende rammer for fylkesplanperioden: 

 
Tabell 3. Økonomiske rammer for «gamle fylkesveger» i planperioden (i mil. 2010-kroner) 

Drift og vedlikehold Investeringer Kjøp av fergetjenester 

140 mill. 100 mill. 45 mill.  
Kilde: Fylkesvegplan 2010-2019 

 

Vi ser av tabell 3 at den totale rammen for det «gamle» fylkesvegnettet var på 285 millioner kroner 

for perioden 2010-2013. Rammen for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet (pr. 2009) var basert 

på framskriving av drifts- og vedlikeholdsrammen for 2009 med 2,4 %, og skulle i tillegg til drift 

og vedlikehold dekke kapitalkostnader på lån (tatt opp i 2008) til investering i fylkesvegnettet. 

 

Troms fylkeskommune fikk fra 1.1.2010 overført fra staten 1180 km øvrig riksveg, og ble eier av 

til sammen 2908 km veg i Troms fylke. 

 

For investeringer i fylkesveg ble midlene for perioden 2010 til 2013 i utgangspunktet fordelt 

fylkesvis på grunnlag av vegstandard, veglengde som ble overført i og med reformen, befolkning 

og bindinger knyttet til investeringsprosjekter som allerede var igangsatt på tidspunktet da ansvaret 

for de «nye» vegene ble overført til fylkeskommunene. Midlene til drift og vedlikehold ble fordelt 

fylkesvis med utgangspunkt i en normativ modell fra Vegdirektoratet. Modellen, kalt MOTIV32, 

beregner årlige utgifter for en rekke drifts- og vedlikeholdsoppgaver basert på registrerte data om 

det faktiske vegnettet og normative kostnadsmodeller. Ressursberegningen i MOTIV er basert på 

normerte modeller for hver enkelt oppgave/prosess, hvor kostnadene for gjennomføring baseres på 

mengde, tiltaksfrekvens og enhetspris. Midler til kjøp av fergetjenester ble fordelt fylkesvis basert 

på eksisterende kontrakter for anbudssamband og regnskapstall for samband som fortsatt var på 

forhandlingskontrakter. 

                                                 
31 St. prp. nr. 68 Kommuneproposisjonen 2010 
32 MOTIV- Modell for Tildeling av Vedlikeholdsmidler 
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I tabell 4 nedenfor viser vi rammene som Troms fylkeskommune, på bakgrunn av statens føringer, 

la til grunn for bruk på de «nye fylkesvegene» for året 2010. 
 

Tabell 4. Økonomiske rammer for «nye fylkesveger» pr. 1.1.2010 (mill. 2010-kroner) 

Drift og vedlikehold Investeringer Økning i frie inntekter Kjøp av fergetjenester Rassikring 

181 mill. 76 mill.33 45 mill. 177,6 mill. 80 mill. 
Kilde: Fylkesvegplan 2010-2019 
 

Troms fylkeskommune fikk for 2010 overført 76 millioner kroner (inkludert 7 millioner kroner i 

mva-kompensasjon) til investeringer i forbindelse med «nye» fylkesveger, slik dette fremgår av 

tabell 4. I tillegg var Troms fylkeskommune tildelt kr 100 millioner gjennom 

rentekompensasjonsordning og fikk også overført kr 45 millioner i frie inntekter. Rammen Troms 

fylkeskommune fikk til drift og vedlikehold i forbindelse med «de nye» fylkesvegene utgjorde kr 

181 millioner.  

 

Troms fylkeskommunes tildelte ramme i forbindelse med utvidet ansvar for kjøp av fergetjenester 

var kr 177,6 millioner i 2010. Når det gjelder midler til rassikring, innvilges disse på bakgrunn av 

årlige søknader. Troms fylkeskommunes ramme var kr 80 millioner i 2010.  
 

I tabellen nedenfor viser vi den totale rammen for ulike tiltak – for den nye «totalen med fylkesveier» 

- som Troms fylkeskommune la til grunn for fylkesvegplanperioden, som er på 10 år (2010-2019). 

I summen på kr 2 210 millioner til investeringer i perioden, inngår 100 millioner kroner i året fra 

rentekompensasjonsordningen.  

 
Tabell 5. Troms fylkeskommunes økonomiske rammer for hele planperioden 2010-2019 (mill. 2010-kroner) 

Drift og vedlikehold Investeringer Kjøp av fergetjenester Rassikring 

3 213 mill. 2 210 mill.34 2 220 mill. 800 mill. 
Kilde: Fylkesvegplan 2010-2019 

 

Nærmere om rammen til drift og vedlikehold 

Fra statens side, ved innføringen av forvaltningsreformen, var det antatt at de budsjetterte 

overføringene – og dermed den totale årlige rammen - til drift og vedlikehold ville være tilstrekkelig 

for å stanse utviklingen av forfallet på fylkesvegene. Troms fylkeskommune har imidlertid i 

Fylkesvegplan 2010-2019 gitt uttrykk for tvil rundt dette, med henvisning til kostnadsutviklingen 

på anbudene, nøyaktigheten i beregningsmodellene og usikkerhet omkring felles vegadministrasjon 

og finansieringen av denne.35   

 

I utklipp 1 på neste side viser vi rammene til drift og vedlikehold for fylkesvegplanperioden, slik 

den ble lagt til grunn ved vedtakelsen av Fylkesvegplan 2010-2019. Vi ser i tabellen at det ved 

vedtakelsen av Fylkesvegplan for Troms ble lagt opp til en gradvis økning i rammen til drift og 

vedlikehold pr. år. Dette skyldes at fylkeskommunen la til grunn en besparelse av renteutgifter ved 

ikke å ta opp nye lån (se tabellens fjerde rad).36 

 

 
  

                                                 
33 I tillegg er Troms tildelt kr 100 mill i året gjennom rentekompensasjonsordning. 
34 Denne summen er inkludert 1 mrd fra rentekompensasjonsordningen. 
35 Jf. Fylkesvegplan 2010-2019 s. 44 
36 I fylkesvegplanen er det redegjort for at rentekompensasjonsordningen bidrar til at fylkeskommunen ikke må ta opp 

nye lån, jf. planens s. 49 



KomRev NORD IKS Fylkesveger 

 

Side: 22 

 

 

Utklipp 1.  De årlige rammene (i 1000 kr) til drift og vedlikehold for fylkesvegplanperioden 2010-2019 

 
Kilde: Fylkesvegplan 2010-2019 

 

Innenfor drift og vedlikehold vil rammene til å få utført vedlikeholdsoppgaver være avhengig av 

kostnadene til de såkalte funksjonskontraktene (nå kalt driftskontrakter)37. I forbindelse med 

vedtakelsen av Fylkesvegplan for Troms var det kjent at prisen på funksjonskontraktene hadde økt 

ut over generell prisstigning, og at utviklingen i vedlikeholdet og dermed økningen av forfallet i 

2011 til 2013 ville bli sterkt avhengig av den videre kostnadsøkningen.38 I fylkesvegplanen for 

Troms sitt forslag til prioriteringer innenfor drift og vedlikehold for årene 2010, 2011, 2012 og 2013, 

fremkommer det hvor mye som er bundet i de faste driftskontraktene, og dermed hvor mye som i 

drifts- og investeringsrammen gjenstår til annet vedlikehold. Disponibel ramme for de fire nevnte 

årene til annet vedlikehold er i planen satt til kr 135 millioner både for 2010 og for 2011 og kr 120 

millioner og 116 millioner for henholdsvis 2012 og 2013.  Vi ser altså en reduksjon i midlene til 

annet vedlikehold.  

 

Nærmere om rammen til investeringer 

En investeringsramme på totalt kr 2 210 millioner i tiårsperioden gir gjennomsnittlig en årlig ramme 

på kr 221 millioner. Den disponible investeringsrammen for årene 2010, 2011 og 2012 ble imidlertid 

lavere; henholdsvis kr 68 millioner, kr 211 millioner og kr 204 millioner. Differansene mellom 

rammene slik de fremgikk av planen og de reelle disponible rammene skyldes bindinger fra før 

forvaltningsreformen trådte i kraft; tilknyttet allerede igangsatte prosjekter. Som vi kommer tilbake 

til nedenfor, omprioriterer fylkeskommunen investeringsmidler til drifts- og vedlikeholdsmidler, og 

det innebærer at eventuelle nye investeringer må finansieres gjennom låneopptak. Dette forholdet 

gir igjen innvirkning på driften fordi kapitalkostnader må dekkes innenfor drifts- og 

vedlikeholdsrammen. 

 

                                                 
37 Tidligere kalt funksjonskontrakter. Kontrakter som bestemmer en funksjon/tilstand på vegen som skal opprettes i 

kontraktsperioden. Driftskontraktene regulerer utførelse av snøbrøying, grøfterensing, ettersyn med skilting, 

oppmaling av midstriper og kantlinjer, utbedring av tette kummer m.m. 
38 Jf. Fylkesvegplan for Troms pkt. 6.1.1 
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4.1.2.2 Økonomiske rammer fra og med 2014 

Handlingsplan for fylkesveg 2014-2017 inneholder oversikt over økonomiske rammer og 

prioriteringer i perioden 2014-2017. For dette er økonomiplan 2014-17 og vedtatt budsjett for 2014 

lagt til grunn.  

 

Nærmere om rammen til investeringer 

Når det gjelder investeringer i fylkesvegnettet, utløp bindingene på igangsatte prosjekter i 2013. De 

statlige overføringene har fra og med 2014 blitt fordelt etter veglengde vektet med 50 % og 

innbyggertall vektet med 50 %39, det vil si at det for denne handlingsplanperioden lå til grunn en 

noe endret beregning enn for den forrige. Det er ikke gjort endringer for beregning av midler til 

rassikring og kjøp av fergetjenester.   

 

Investeringsmidlene som overføres som en del av rammetilskuddet, er i sin helhet omdisponert for 

å dekke kostnadsøkningene til drift og vedlikehold.40 I utklippet nedenfor ser vi at Troms 

fylkeskommune for handlingsplanperioden gjennom rentekompensasjonsordningen årlig har 

tilgjengelig kr 100 millioner til investeringer. Det vil si at investeringer utover dette må finansieres 

med ordinære låneopptak. Kapitalkostnader må betjenes av drift- og vedlikeholdsrammen. I 

utklippet nedenfor ser vi også skredsikringsmidler, som er statlig tilskudd og som for perioden 2014-

2017 utgjør kr 270,8 millioner.41 

 
Utklipp 2. Finansiering av investeringsprosjekter i handlingsplanperioden 2014-2017 

 
Kilde: Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017 

 

Nærmere om rammer til drift og vedlikehold 

Når det gjelder perioden 2014-2017, beregnes statens overføringer til drift og vedlikehold fortsatt 

etter MOTIV. I tabellen nedenfor har vi tatt inn oversikt fra handlingsplanen som viser rammene 

for drift og vedlikehold, slik det ble lagt til grunn i oktober 2014.  
 

Tabell 6. Rammer for drift og vedlikehold i årene 2015-2018 (i millioner kroner) 

 2015 2016 2017 2018 

Bevilgning inkl mva 481 110  481 110 481 110 481 110 

Bevilgning ekskl mva 404 294 404 294  404 294 404 294 
Kilde: Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017  

 

Vi ser i tabell 6 ovenfor at rammen for drift og vedlikehold i de neste årene holdes på samme nivå 

som i 2014. Som vi viser til i utklippene nedenfor, får imidlertid kapitalkostnader, avdrag på 

rentekompensasjonslån og de to store investeringsprosjektene Langsundforbindelsen og 

Bjarkøyforbindelsen betydning for disponible midler til drift og vedlikehold i perioden 2014-2017.   

 
 

 

                                                 
39 Jf. Prop. 146 S (2012-2013) Kommuneproposisjonen 2014 pkt. 2.3.4 Samferdselsmidler til fylkeskommunene – 

forvaltningsreformen 
40 Jf. Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017 
41 Skredsikringsmidler innvilges som tidligere nevnt på bakgrunn av årlige søknader. 
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Utklipp 3. Disponibel ramme til drift og vedlikehold i handlingsplanperioden 2014-2017 (i millioner kroner) 

 
Kilde: Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017 

 

Vi ser i utklipp 3 ovenfor at det fra og med 2015 påløper rentekostnader på lånene Troms 

fylkeskommune tok opp for rassikringstiltak. Fra og med 2016 må Troms fylkeskommune betale 

avdrag på lånene som har vært tatt opp innenfor rentekompensasjonsordningen. Den årlige 

lånerammen på kr 100 millioner er benyttet fullt ut, og disse lånene skal nedbetales over en periode 

på 15 år i henhold til forutsetningene for rentekompensasjonsordningen. Dette gir et årlig avdrag på 

6,67 millioner kroner for hvert av lånene. Fra og med 2015 er lånerammen innenfor 

rentekompensasjonsrammen økt til kr 143,5 millioner, og også denne lånerammen er vedtatt 

benyttet fullt ut i økonomiplan 2015-201842. I Troms fylkeskommunes økonomiplan 2015-2018 

fremgår det videre at det er nødvendig å ta opp også ordinære lån. Videre ser vi at deler av 

investeringsprosjektene Langsund- og Bjarkøyforbindelsen finansieres av rammen til drift og 

vedlikehold.43  

  

I tabell 1 i kapittel 2 redegjorde vi for hva slags oppgaver/tiltak som inngår i drift- og 

vedlikeholdsrammen. Vi ser i utklippet nedenfor hvordan drift- og vedlikeholdsrammen skal 

fordeles fra 2014 til 2017. 

 
Utklipp 4. Fordeling av drift- og vedlikeholdsrammen i handlingsplanperioden 2014-2017 

 
Kilde: Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017 

 

Vi ser at hoveddelen av den disponible rammen til drift og vedlikehold går til de faste kontraktene, 

og at posten «dekkelegging» reduseres over de fire årene planen gjelder for.  

 

I kommuneproposisjonen for 2015 (lagt frem mai 2014) ble det varslet en økning i bevilgningen til 

fylkeskommunene til innhenting av vedlikeholdsetterslep på fylkesveger. Fra og med dette året har 

altså staten øremerket midler til et formål på fylkesvegområdet. Bevilgningen framkommer av 

leveranseavtale 2014, og var på i underkant av kr 83 millioner for Troms sin del.  

 

                                                 
42 Jf. Troms fylkeskommunes økonomiplan 2015-2018 
43 Disse kapitalkostnadene reduserer ikke rammen til samferdselsformål, men medfører en intern flytting av 

budsjettmidler fra drift/vedlikehold vei til dekning av kapitalkostnader, jf. Troms fylkeskommunes økonomiplan 

2015-2018 s. 60 
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I utklippet nedenfor ser vi hvilke rammer som ble lagt til grunn årlig til bruk innenfor innhenting av 

etterslep på fylkesvegene i Troms og vi ser Statens vegvesens anbefalte fordeling av midlene. 
 

Utklipp 5. Rammen til innhenting av etterslep i handlingsplanperioden 2014-2017 

 
Kilde: Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017 

 

Det følger av leveranseavtalen for det enkelte år hvilke prosjekter/tiltak de bevilgede midlene skal 

fordeles på. 

 

4.1.3 Analyser av ressursbruk på fylkesvegområdet  

I det følgende presenterer vi fylkeskommunens faktiske, rapporterte ressursbruk tilknyttet 

fylkesveger, slik vi finner opplysninger om i KOSTRA.  

 

Netto driftsutgift til fylkesveg i kroner pr. innbygger var, som det fremgår av diagram 1 nedenfor, 

høyere i Troms enn i Nord-Norge og landet u/Oslo i perioden 2009 til 2014. Forholdet mellom 

befolkningsmengden, geografiske forhold og størrelsen på fylkesvegnettet påvirker naturligvis 

indikatorverdiene som sammenliknes i diagram 1, og det er ikke overraskende at Troms ligger 

høyere enn de to referansegruppene på denne indikatoren. At netto driftsutgift pr. innbygger økte 

markant fra 2009 til 2010 for de tre enhetene som inngår i diagrammet er – i lys av 

forvaltningsreformen – heller ingen overraskelse. Mer interessant er det at forskjellen mellom 

Troms og de to referansegruppene økte, særlig fra 2012 til 2014. I 2014 utgjorde netto driftsutgifter 

til fylkesvei 43,3 % av Troms fylkeskommunes totale netto driftsutgift til samferdsel. 

Gjennomsnittene for fylkeskommunene i Nord-Norge og i landet u/Oslo var henholdsvis 37,8 % og 

40,5 %.  
 

Diagram 1. Netto driftsutgifter i kroner, pr. innb., fylkesveger, konsern. Troms, Nord-Norge og landet u/Oslo. 

 
Kilde: KOSTRA 
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Troms fylkeskommune viser til at nye og dyrere kontrakter tilknyttet drift av fylkesvegnettet, samt 

økt prioritering av dekkelegging, har vært kostnadsdrivende over de siste årene. Diagrammet 

indikerer generelt en høyere prioritering av driften av fylkesveger i Troms, sammenliknet med 

gjennomsnittene i de to referansegruppene, i perioden 2009-2014.  

 

Som det vises til i Troms fylkeskommunes KOSTRA-analyse av regnskapet for 2014, økte 

fylkeskommunens netto driftsutgift til fylkesveger fra nær 385 millioner kroner i 2012 til litt over 

521 millioner kroner i 2014. Denne særlig sterke økningen fra 2012 til 2014 fremgår tydelig av 

diagram 1 på forrige side. Utgiftsøkningen må trolig ses i sammenheng med økt innsats for 

innhenting av vedlikeholdsetterslep, noe som blant annet synliggjøres ved en reduksjon i andel 

fylkesveg uten fast dekke i denne perioden.  

 

Ser vi på «investeringssiden» av Troms fylkeskommunes forvaltning av fylkesvegene, fremkommer 

en annen utvikling enn i diagram 1 på forrige side.   
 

Diagram 2. Brutto inv.utg. i kr. pr. innbygger, fylkesveger, konsern. Troms, Nord-Norge og landet u/Oslo 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Av diagram 2 ovenfor fremgår det at mens brutto investeringsutgift i kroner pr. innbygger - i løpende 

priser – steg i både Nord-Norge og landet u/Oslo fra 2009 til 2014, sank brutto investeringsutgift i 

kroner pr. innbygger i Troms i samme periode. Reduksjonen i brutto investeringsutgift i Troms var 

særlig sterk fra 2012 til 2014. Sett i sammenheng med diagram 1 på forrige side bekrefter dette 

diagrammet en tidligere omtalt tendens i Troms fylkeskommunes ressursbruk på fylkesveier over 

disse årene; driftsutgiftene øker mens investeringsutgiftene reduseres. Altså brukes det relativt 

stadig mer på driftssiden av fylkesvegforvaltningen, mens ressursbruken på investeringssiden 

reduseres.  
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Ovenfor viser vi blant annet til at fylkeskommunen legger nye og dyrere driftskontrakter44 til grunn 

i sin forklaring av økte netto driftsutgifter til fylkesveger pr. innbygger, over de siste årene. Mer 

kostbare driftskontrakter må også antas å påvirke produktivitetsindikatoren vi fremstiller i diagram 

3 nedenfor. 

 
Diagram 3. Brutto driftsutgift i kr. pr. km. fylkesveg, konsern, Troms, Nord-Norge og landet u/Oslo 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Diagram 3 viser at brutto driftsutgift pr. kilometer fylkesveg i hele perioden 2009-2014 var høyere 

i Troms enn gjennomsnittlig for Nord-Norge, og at Troms også lå over landsgjennomsnittet (u/Oslo) 

i periodene 2009-2010 og 2013-2014. Dette indikerer i utgangspunktet en noe lavere produktivitet 

i Troms fylkeskommunes drift av fylkesvegnettet. Som fylkeskommunen selv påpeker vil 

prioritering av vedlikeholdsaktiviteter påvirke indikatorverdiene noe, slik at grafene i diagram 3 

ikke utelukkende kan leses som indikasjoner på lav (eller høy) produktivitet i driften av 

fylkesvegene.  

 

Oppsummering 

Fremstillingene ovenfor viser at Troms fylkeskommune ble tilført ekstra ressurser i forbindelse med 

forvaltningsreformen og utvidet ansvar som vegeier fra og med 1.1.2010. Karakteristisk for 

ressurssituasjonen, særlig i perioden 2012-2014, er at investeringsmidler omprioriteres til drifts- og 

vedlikeholdsmidler.45 Dette må blant annet ses i lys av økte utgifter forbundet med de faste 

driftskontraktene fylkeskommunen har inngått. Troms fylkeskommunes netto driftsutgifter til 

fylkesvegene fremstår som høye, sammenliknet med andre fylkeskommuners. Prisøkninger på faste 

driftskontrakter og økt prioritering av dekkelegging fremholdes som viktige årsaker til dette, fra 

fylkeskommunens side. Produktiviteten i driften av fylkesveger i Troms fremstår som lav, særlig de 

siste to årene. Fylkeskommunen fremholder imidlertid – og etter revisors syn rettmessig – at 

prioritering av vedlikeholdsaktiviteter påvirker produktivitetsindikatorene. Vi viser for øvrig til 

kapittel 6, der vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms er det sentrale temaet.     

 

 

                                                 
44 Samferdsels- og miljøetaten viser til at prisøkningen ser ut til å skyldes markedsmekanismer.  
45 Samferdsels- og miljøetaten viser til at investeringene på fylkesveiområdet kommer til å øke i 2015.  
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4.2 Oppgaver, organisering, ledelse og kompetanse 

4.2.1 Oppgaver 

Vi har tidligere redegjort for de generelle oppgavene Troms fylkeskommune har som vegeier og 

vegmyndighet. Oppgavene knyttet til fylkesveger i Tromsø, som vedtas på bakgrunn av de 

økonomiske rammene, fremgår av de til enhver tid gjeldende planene på området, som er 

fylkesvegplan, handlingsplan, vedlikeholdsprogram, økonomiplan og budsjett. 

 

I rammeavtalen 2014 kommer det uttrykkelig fram hvem som har ansvar for hva i Troms 

fylkeskommune, det vil si fordeling av oppgaver hos vegeier:   

 Fylkestinget vedtar budsjett og overordnede planer   

 Fylkesrådet46 gir skriftlige bestillinger til SVRN gjennom leveranseavtalen eller egne 

bestillingsbrev/oppdragsbrev47 

 Samferdsels- og miljøetaten behandler rapporteringer fra Statens Vegvesen og rapporterer 

videre til Fylkesråd for samferdsel 

 

De nærmere bestemte reglene for rapporteringer fremgår av avtaleverket mellom Troms 

fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord. Fylkestinget gav 16.3.2010, i sak 13/10, 

fylkesrådet fullmakt til å inngå rammeavtale og leveranseavtale med Statens vegvesen Region nord. 

Rammeavtale mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord fastsetter rammene 

for samarbeidet og Leveranseavtale mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord 

er bestillingen fra Troms fylkeskommune til Statens vegvesen Region nord det enkelte år. Sistnevnte 

avtale skal sikre at prosjekter og tiltak blir gjennomført i henhold til fastlagte rammer. Samferdsels- 

og miljøetaten har ansvaret på fylkesveg og således ansvaret for å samhandle med og følge opp 

Statens vegvesen Region nord slik som fastsatt i avtalene. Ansvars- og rollefordelingen etter 

avtaleverket beskriver vi nærmere i kapittel 4.3. I dette kapitlet beskriver vi organisering, ledelse og 

kompetanse i Samferdsels- og miljøetaten. 

 

4.2.2 Organisering og ledelse 

Miljø- og samferdselsetaten ledes politisk av fylkesrådsleder Cecilie Myrseth 48 og fylkesråd for 

samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo. Administrativt ledes etaten av samferdselssjef Bjørn Kavli 

og assisterende etatssjef Jonny Berg. Jan Egil Vassdokken er avdelingsleder for Økonomi og 

forvaltning og Øystein Olav Miland er avdelingsleder Plan og utredning, med henholdsvis seks og 

syv ansatte med ulike arbeidsoppgaver. 

 

Revisor har fått oversikt over alle ansatte i Samferdsels- og miljøetaten og deres arbeidsoppgaver. 

Oversikten er sist oppdatert i februar 2015. Samferdsels- og miljøsjef har i tillegg til den samlede 

ledelse av etaten, inklusive intern og ekstern koordinering, overordnet ansvar for plan, utvikling og 

budsjett for etaten samt overordnet personal- og organisasjonsansvar. Leder er også ansvarlig for 

saker til fylkesrådet og fylkestinget og kontakten med politisk nivå. Assisterende samferdsels- og 

miljøsjef er stedfortreder for samferdsels- og miljøsjefen. Han har ansvar for internkontroll og 

oppgaver med følgende benevnelser: etatsoppfølging kollektivtrafikk og takster kollektivtrafikk, 

                                                 
46 Fylkestinget gav, i møte 1.12.2009, i sak 104/09, fylkesrådet foreløpig fullmakt til å forestå de forvaltningspregede 

oppgavene som fulgte med forvaltningsreformen. 
47 For eksempel inngår ikke investeringsprosjektene Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen i leveranseavtalen, 

men i egne bestillingsbrev. 
48 Line Fusdahl var fylkesrådsleder fram til oktober 2015. 
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Bypakker Harstad og Tromsø, nasjonale systemer innen billettering og ruteinformasjon og avtaler 

infrastruktur (bussdepot Tromsø). 

Avdelingsleder for plan og utredning har ifølge fylkeskommunens oversikt, utover ledelsesansvaret 

for avdelingen, oppgaver med benevnelsene Regional transportplan for Troms, Bypakker Harstad 

og Tromsø, areal- og transportplanlegging Tromsø, Konseputvalgutredning (KVU)49 og vegprising 

Tromsø og Harstad, belønningsordningen og prosjekter.  

 

Avdelingsleder for økonomi og forvaltning har i tillegg til avdelingsansvar, ansvar for budsjett og 

regnskap, finansiering prosjekter og bompenger, etatsstyring Statens vegvesen, utarbeiding og 

oppfølging av rammeavtale, utarbeiding og oppfølging av leveranseavtale, saksbehandling knyttet 

til skoleskyss og transportberedskap.  

 

Når det gjelder samhandlingen med Statens vegvesen, har to av rådgiverne på den sistnevnte 

avdelingen oppgaver knyttet til området fylkesveger, som vil si at de har roller i samhandlingen 

mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.  

 

Revisor ser av referatene fra kontakt- og koordineringsmøtene som ble avholdt mellom Troms 

fylkeskommune og Statens vegvesen i 2014, at Troms fylkeskommune har stilt med deltakere fra 

etatens ledelse. 

 

4.2.3  Personell- og kompetansemessige ressurser i samferdsels- og miljøetaten 

Samferdselsdepartementet gav i Ot.prp. nr. 68 (2008-2009)50 s. 14 noen føringer om organisering 

og kompetanse i Statens vegvesen og fylkeskommunene i tilknytning til innføring av 

forvaltningsreformen. Det framkommer i proposisjonen at forvaltningsreformen ikke skulle 

medføre endringer i organiseringen av Statens vegvesen blant annet fordi det er etablert spesialiserte 

kompetansemiljøer, og at fylkeskommunene bør ha enkel tilgang til kompetansen på samme måte 

som staten har.  

 

Revisor har etterspurt fylkeskommunen sitt synspunkt på hvordan de opplever tilgangen på 

kompetanse hos Statens vegvesen. Samferdsels- og miljøetaten har uttrykt at de har en grei dialog 

med og tilgang til den kompetansen Statens vegvesen besitter. Den daglige kontakten med Statens 

vegvesen foregår på saksbehandlernivå.  

 

Samferdselsdepartementet fremhevet også i Ot.prp. nr. 68 (2008-2009) at overføring av ansvaret for 

øvrig riksvegnett og styrking av fylkeskommunene som regionale plan- og utviklingsaktører, vil 

kunne utløse behov for en viss styrking av fylkeskommunenes kompetanse på enkelte områder, men 

at det ikke skulle skje ved å redusere Statens vegvesens kompetanse. Videre vekst i 

planleggingsressurser bør ifølge departementet i stor grad legges til fylkeskommunene for å sikre at 

effekten av samordnet regional planlegging blir ivaretatt på en god måte. Departementet la videre 

til grunn at den samlede økte satsingen på veg utløser et behov for å styrke også administrative 

funksjoner og at en slik vekst først og fremst bør kanaliseres til fylkeskommunene, og at dette må 

følges opp i de årlige budsjettene. 

 

                                                 
49 Faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i byområder, jf. 

www.statens vegvesen.no 
50 Om lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av vei etter veglov § 62 tredje ledd i 

forbindelse med forvaltningsreformen 



KomRev NORD IKS Fylkesveger 

 

Side: 30 

 

 

Revisor finner at Troms fylkeskommune – i forbindelse med innføringen av forvaltningsreformen 

– politisk fulgte opp de ovennevnte føringene fra departementet gjennom at fylkestinget vedtok 

styrking av fylkeskommunens administrasjon. Vedtaket i fylkestingssak 18/09 pkt. 20 lyder: 

«Fylkeskommunes administrasjon må styrkes for å ivareta bestillerfunksjonen ovenfor Statens 

vegvesen på en tilfredsstillende måte. Det innebærer at fylkeskommunene styrkes ved overføring av 

stillingsressurser, eller blir satt i stand til å hente inn kapasitet og kompetanse knyttet til 

bestillerfunksjon, strategisk/overordnet planlegging, utbyggingspakker, budsjetter og fergedrift.»51 

 

På revisors spørsmål til Samferdsels- og miljøetaten om oppfølgingen av fylkestingsvedtaket52 fikk 

vi opplyst at etaten  i forbindelse med forvaltningsreformen ble tilført to stillinger. Den ene er knyttet 

til arbeidet med trafikksikkerhet, universell utforming og gang/sykkel/folkehelse. Den andre 

stillingen er knyttet til arbeidet med Nasjonal Tranportplan, næringstransport og internasjonalt 

samarbeid. Disse stillingene er besatt av de samme personene som ble tilsatt i 2010.  

 

Når det gjelder kompetanse hos Troms fylkeskommune, fikk vi opplyst fra Samferdsels- og 

miljøetaten at etaten i første rekke har kompetanse innenfor budsjett og regnskap knyttet til 

fylkesveg. Det har ikke blitt ansett som hensiktsmessig fra fylkeskommunens sin side å bygge opp 

en parallell kompetanse til den ingeniørkompetansen som Statens vegvesen besitter. Samferdsels- 

og miljøetaten opplyste videre at fylkeskommunen av den grunn ikke har kompetanse til å vurdere 

alle aspekter ved de forslag og planer som Statens vegvesen utarbeider, men må forholde seg til 

Statens vegvesen som fagavdeling innenfor vegsektoren.  

 

Når det gjelder bemanning for å ivareta samferdselsoppgaver, var dette tema under fylkestingssak 

42/11 Budsjettoppfølging pr. 30.4.2011. Det fremgår at «som en konsekvens av 

forvaltningsreformen har samferdselsetaten behov for å styrke bemanningen i en begrenset periode. 

Etaten har fått økende arbeidsmengde, både i form av eksterne henvendelser, oppfølging og 

koordinering overfor foretak, Statens vegvesen samt egen etat. Troms fylkestrafikk vil på sikt ivareta 

en del av disse oppgavene. Inntil strukturene og arbeidsfordelingene har falt på plass er det 

nødvendig å opprette en toårig prosjektstilling som skal ivareta henvendelser og ha kontroll på og 

koordinere den økende arbeidsmengden». Samferdsels- og miljøetaten har på vårt spørsmål om 

oppfølgingen av vedtaket opplyst at det ikke ble opprettet en slik stilling som beskrevet.  

 

I evaluering av forvaltningsreformen, gjennomført av fylkesrådet våren 2013, framkommer det at 

ressursmangelen i Samferdsels- og miljøetaten har ført til at Statens vegvesen har mange fullmakter 

og har mye reell styring, også på overordnet nivå. Revisor har etterspurt Samferdels- og miljøetatens 

eventuelle kommentar til dette53, og etaten uttrykte i den sammenheng at som en følge av at Statens 

vegvesen besitter den faglige kunnskapen om fylkesveg, drift, vedlikehold og utbygging, har Statens 

vegvesen fra 2010 fått relativt vide fullmakter til å forvalte fylkesvegene på vegne av 

fylkeskommunen. En stor grad av delegering av fullmakter skyldes også at Troms fylkeskommune 

ikke er i besittelse av den fagkunnskap som er nødvendig og at fylkeskommunen ikke er involvert i 

den daglige oppfølgingen av for eksempel driftskontrakter eller kontakt med publikum. 

Samferdsels- og miljøetaten har videre opplyst til revisor at gjennom revisjon av rammeavtalene er 

                                                 
51 I Ot.prp.nr 68 (2008-2009) s. 15 påpekte Regjeringen at «den samlede økte satsingen på vei utløser et økt behov for 

å styrke også administrative funksjoner. En slik vekst bør først og fremst kanaliseres til fylkeskommunene. Dette må 

følges opp i de årlige budsjettene». 
52 Vi stilte følgende spørsmål: Kan dere si mer om oppfølgingen av dette fylkestingsvedtaket? Er stillingshjemlene 

fortsatt i etaten? Er det ansatte i stillingene i dag? Hva er status i dag mht antall ansatte? Hvem gjør hva? Har etaten 

tilstrekkelig kompetanse? Har TFK kompetanse på områder som også SV har kompetanse? 
53 Vi stilte følgende spørsmål: Er dette noe man har en opplevelse av at er tilfellet i Troms? Er ressursmangel en 

grunn til at SVRN har fått fullmakter? 



KomRev NORD IKS Fylkesveger 

 

Side: 31 

 

 

bruken av fullmakter justert og innskrenket for å gjenspeile funksjoner og oppgaver knyttet til 

vegforvaltningen. Fullmaktsstrukturen samt beskrivelsen av oppgaver og rollefordeling er endret 

underveis som følge av utvikling av Troms fylkeskommune sin rolle som vegeier. Det er ikke gitt 

fullmakter til Statens vegvesen innenfor styring/strategi/politikk vedrørende 

fylkesvegforvaltningen. 

 

For de to store investeringsprosjektene – Langsundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen – har 

Troms fylkeskommune en egen prosjektleder for å følge opp prosjektene. Samferdsels- og 

miljøetaten har opplyst til revisor at denne beslutningen kom i forbindelse med behandlingen av 

finansieringsplanene for prosjektene. Prosjektene er store både økonomisk og i forhold til oppgaven 

med oppfølging av gjennomføringen. Stillingen har en controllerfunksjon vedrørende 

økonomistyring, oppfølging av vegvesenets konkurranseutsetting av delentrepriser og 

gjennomføring av prosjektene. Kostnadene til stillingen dekkes innenfor prosjektrammene og har 

varighet fram til byggeperioden er økonomisk avsluttet. Det vil si fram til sluttoppgjør med 

entreprenør er gjennomført, byggeperioden er regnskapsmessig avsluttet og byggene er formelt 

overtatt av fylkeskommunen. 54 Prosjektlederen er også ifølge Samferdsels- og miljøetaten involvert 

i arbeidet med utviklingen av fylkeskommunens rolle som vegeier. Prosjektkoordinatoren er også 

Troms fylkeskommune sin representant i prosjektgruppene som jobber med planleggingen av 

framtidige store prosjekter.  

 

4.3 Ansvars- og rollefordeling på fylkesvegområdet 

4.3.1 Innledning 

Vi har ovenfor gjort kort rede for ansvars- og rollefordelingen mellom fylkeskommunen og Statens 

vegvesen generelt når det gjelder fylkesveger; Troms fylkeskommune er vegeier og ansvarlig for 

forvaltning og utvikling av fylkesvegnettet i tråd med overordnede mål og vedtatte regionale 

strategier. Statens vegvesen Region nord har ansvar for å bistå vegeier i faglige spørsmål, 

utredninger etc. og for å utføre forvaltning, utbygging, vedlikehold og drift av fylkesvegnettet 

innenfor rammer fastsatt av Troms fylkeskommune. I fylkesvegsaker av mer strategisk og 

overordnet art, ved store byggeprosjekter m.m., er det lagt opp til at regionvegsjefen og andre 

avdelinger ved regionvegkontoret bistår fylkeskommunen.  

 

Når det gjelder ansvars- og rollefordelingen vedrørende fylkesvegnettet i Troms, det vil nærmere 

bestemt si mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord, finner revisor at den 

overordnede ansvars- og rollefordelingen er kort beskrevet i avtaleverket som er inngått mellom 

partene, jf. rammeavtalen 201355 pkt. 1. Vi finner at formålet med denne avtalen blant annet er å 

definere partenes rolle og forpliktelser i forbindelse med avtaleforholdet og sikre et positivt og 

konstruktivt samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord, jf. avtalen 

pkt. 3 Formål. Også den konkrete ansvars- og rollefordelingen mellom Troms fylkeskommune og 

Statens vegvesen Region nord, herunder samarbeidet mellom partene, er regulert i rammeavtalen. 

Vi finner opplysninger om dette også i leveranseavtalen. 

 

Ved sammenligning av rammeavtale 2013 og rammeavtale 2014 ser vi at Troms fylkeskommunes 

ansvar i sistnevnte avtale kommer mer eksplisitt til uttrykk i selve avtalen gjennom 

formålsangivelsen. Det fremkommer at «formålet med rammeavtalen er å: 

                                                 
54 Jf. fylkesrådets vurdering til fylkesrådssak 63/14 Bjarkøyforbindelsen og utlysing av anbud 
55 Inngått mellom TFK og SVRN 24.5.2013 
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 Sikre at Troms fylkeskommune som vegeier har en god og effektiv planlegging, forvaltning 

og utbygging (investeringsprosjekter) av fylkesvegnettet i tråd med fylkestingets vedtak. 

 Sikre at Troms fylkeskommune som vegeier har en god og effektiv forvaltning av drift og 

vedlikehold av fylkesvegnettet i tråd med fylkestingets vedtak. 

 Fastsette rammebetingelser og retningslinjer for samarbeidet mellom vegeier og operatør i 

forbindelse med planlegging, gjennomføring av investeringsprosjekter, forvaltning, 

vedlikehold og drift av fylkesveger. 

 Medvirke til et positivt og konstruktivt samarbeid mellom TFK og SVRN». 

 

På vårt spørsmål til Samferdsels- og miljøetaten om de opplever at avtaleverket har bidratt til at 

Troms fylkeskommune er en mer aktiv og synlig vegeier, svarte etaten at de ikke opplever det slik.   

 

I rammeavtale 2013 fremkommer ansvarsfordelingen for ulike arbeidsoppgaver mellom partene av 

vedlegg 1 som er kalt «Oppgave- og ansvarsfordeling for samarbeid mellom Troms fylkeskommune 

og Statens vegvesen Region nord». En slik oversikt er vedlegg også til rammeavtale 2014 og vår 

sammenligning av innholdet i vedleggene viser at det ved revidering av rammeavtale 2013 ikke er 

gjort endringer i hvilke områder partene har oppgaver på. Områdene er benevnt som følger:  

 

a) Generelt 

b) Samhandling 

c) Ekstern kontakt med kommuner, næringsliv, brukere, media osv. 

d) Planlegging 

e) Budsjettarbeid 

f) Forskuttering 

g) Prosjektgjennomføring/økonomistyring/rapportering for utbygging, drift og vedlikehold 

h) Vegforvaltning 

i) Beredskap og krisehåndtering 

j) Informasjon 

k) Ferjedrift 

l) Trafikksikkerhet 

m) Kollektivtransport 

n) Gang- og sykkeltransport 

o) Oppfølging av utbyggingspakker og annet areal- og transportplansamarbeid. 

 

For flere av oppgavene har begge parter ansvar. På bakgrunn av de nevnte forutsetningene for sams 

vegadministrasjon og opplysninger Samferdsels- og miljøetaten har gitt, forstår vi imidlertid at 

etaten i stor grad skal basere seg på fagkompetansen i Statens vegvesen. I det følgende redegjør vi 

nærmere for de av de ovennevnte oppgavene som er relevante sett i lys av problemstillingene denne 

rapporten skal besvare.  

 

4.3.2 Samhandling 

At Troms fylkeskommune v/Samferdsels- og miljøetaten og Statens vegvesen Region nord må 

samhandle, er som vi tidligere har redegjort for, en naturlig konsekvens av ordningen med sams 

vegadministrasjon. I vedlegg til rammeavtalen framkommer det at samhandling innebærer blant 

annet at begge har ansvar for å initiere og koordinere administrative og politiske prosesser som 

regulerer samarbeidet mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord og delta og 

være initiativtaker i administrative og politiske prosesser. Partene har ansvar for å informere den 

andre om forhold som er av betydning for utøvelse av den andres ansvar.  
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Den nærmere samhandlingen skjer primært gjennom faste møter og rapporteringer mellom partene, 

og som vi viste til ovenfor har Samferdsels- og miljøetaten opplyst til revisor at den daglige 

kontakten foregår på saksbehandlernivå. I hvilken grad møtene og rapporteringene ble gjennomført 

slik som avtaleverket beskriver, behandler vi i kapittel 5. Rådgiver hos Samferdsels- og miljøetaten 

har i samtale med revisor opplyst at etaten opplever at rapporteringssystemet mellom partene 

fungerer.  

 

4.3.3 Ekstern kontakt 

I møte med Samferdsels- og miljøetaten og Statens vegvesen Region nord fikk revisor opplyst at 

etter deres mening fungerer samhandlingen mellom partene. Vi fikk også opplyst at der det har vært 

utfordringer når det gjelder samhandlingen mellom partene, gjelder det medie- og profileringssiden, 

det vil si hvordan man ordlegger seg i media og synliggjøring av hvem som eier prosjektene som 

omtales. Det skal ifølge avtalen mellom partene fremgå at det er fylkeskommunens prosjekter, og 

ikke Statens vegvesen sine prosjekter. Revisor fikk videre opplyst at partene har jobbet med dette. 

Revisor finner at partene har laget et vedlegg til rammeavtalen kalt «Retningslinjer for 

kommunikasjon om fylkesveg i Troms». Ifølge retningslinjene gjelder det generelt at 

kommunikasjonen om vegsektoren skal oppleves som enhetlig og samordnet selv om de ulike 

vegene har forskjellige eiere. Fylkeskommunens eierskap og ansvar for fylkesveg skal synliggjøres 

i kontakt med brukere, publikum og media ved kommunikasjon om fylkesveg. Gjennom 

retningslinjene er det bestemt at Statens vegvesen skal bidra til at fylkeskommunen fremstår som 

en tydelig regional utviklingsaktør gjennom sitt eierskap til fylkesveg. 

 

Når det gjelder den konkrete kommunikasjonen ser vi av retningslinjen at hvilken etat som skal 

uttale seg om hva, følger av den generelle rolle- og ansvarsfordelingen som partene har; Troms 

fylkeskommune står for kommunikasjon i spørsmål om politisk og strategisk karakter samt spørsmål 

knyttet til planlegging, mens Statens vegvesen Region nord har ansvaret ved kommunikasjon i 

spørsmål av faglig og operativ art knyttet til planlegging, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning. 

Denne kommunikasjonen skal baseres på dialog med fylkeskommunen. Retningslinjene gir videre 

anvisning på at hvem i fylkeskommunen som skal stå for kommunikasjon, er avhengig av hvilken 

type sak det gjelder. 

 

I Samferdsels- og miljøetatens skriftlige tilbakemelding på vårt spørsmål om avtaleverkets 

eventuelle bidrag til å gjøre Troms fylkeskommune en mer aktivt og synlig vegeier, ble ovennenvte 

utfordring utdypet. Samferdsels- og miljøetaten mener at i alt for mange tilfeller når media kontakter 

Statens vegvesen for uttalelse/kommentarer, blir det framstilt som at det er Statens vegvesen som 

gjør investeringer i fylkesvegene. Samferdsels- og miljøetaten har i sin tilbakemelding til revisor 

opplyst at de ønsker at Statens vegvesen mer aktivt, og uoppfordret, profilerer Troms 

fylkeskommune som vegeier.  

 

4.3.4 Finansiering 

I rammeavtalen pkt. 5 Finansiering fremgår det hvem av partene – TFK og SVRN – som har ansvar 

for å betale for hva. Det følger av veglova § 19 at staten skal ta kostnadene til den sams 

vegadministrasjonen i fylkene. I rammeavtalen er det henvist til ovennevnte bestemmelse, og 

utdypet på følgende måte hva som inngår i sams vegadministrasjon: 

 Håndtering av byggegrenser, avkjørsler, skilt og trafikkregulering 

 Registreringer i nasjonale databaser 
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 Vegtrafikksentralene 

 Innsamling og håndtering av data fra faste installasjoner på riks- og fylkesveier 

 Byggherrefunksjonen for drift og vedlikehold 

 Overordnet planlegging og ledelse (eks. prosjektrettet planlegging) 

 SVRN sin deltakelse i plan- og budsjettprosesser, utredninger, forvaltning og faglig bistand 

for øvrig.56  

 

Rammeavtalen angir at Troms fylkeskommune skal finansiere investeringer i og drift og 

vedlikehold av fylkesvegnettet.57 Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene inneholder 

også kostnader til planlegging hjemlet i plan- og bygningsloven, prosjektering og 

byggherrekostnader. Det vil si at disse sistnevnte kostnadene ikke inngår i sams vegadministrasjon, 

men må dekkes av Troms fylkeskommune.  

 

De økonomiske rammene for det enkelte år fremkommer i leveranseavtalen. I vedlegg til 

leveranseavtalen inngår spesifisert budsjett for drift og vedlikehold og for investering. I 2014 stilte 

Troms fylkeskommune til disposisjon totalt kr 671 190 000 (inkludert kr 3 300 000 som ikke er 

fylkeskommunale midler). Ifølge avtalens pkt. 4 Disponibelt skal midlene disponeres i tråd med 

beskrivelsene i pkt. 5.2 (Planlegging av enkeltprosjekter), pkt. 5.3 (Investering) og pkt. 5.4 (Drift 

og vedlikehold) med vedlegg. Etter ramme- og leveranseavtalen har Statens vegvesen fullmakt til å 

gjøre omdisponeringer innenfor rammene.  

 

Revisor har stilt spørsmål til Samferdsels- og miljøetaten om de har opplevd at det har oppstått 

tvil/uenighet knyttet til kostnadsfordeling og/eller hva som skal dekkes innenfor sams 

vegadministrasjon. Revisor fikk tilbakemeldt fra etaten at det innenfor de rene drifts- og 

vedlikeholdsoppgavene ikke har vært en problemstilling. Problemstillingen har imidlertid, ifølge 

etaten, dukket opp i forbindelse med bevilgningene til innhenting av etterslep på fylkesvegnettet fra 

og med 2014. Disse midlene ble av fylkeskommunen ansett som ordinære vedlikeholdsmidler i og 

med at de bevilges som en del av rammetilskuddet, mens Statens vegvesen har forutsatt at disse 

midlene skal betraktes som investeringsmidler slik at blant annet planlegging og 

byggherrekostnader ikke skal dekkes av sams vegadministrasjon. 

 

4.3.5 Planlegging og budsjettarbeid 

Oppgave- og ansvarsfordelingen når det gjelder overordnet planlegging og budsjettarbeid er 

beskrevet i vedlegg til rammeavtalen.  

 

I International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) sin rapport «Forvaltningsreforma – makt, 

styring, samhandling» framkommer det at både TFK og SVRN er enige om at det er TFK som har 

regien på overordnet og strategisk planlegging. Fylkeskommunen styrer dette arbeidet, og SVRN er 

den nærmeste samarbeidspartneren som kommer med innspill, leverer delutredninger, deltar i 

arbeidsgrupper og gjør mye av det praktiske arbeidet. Ifølge IRIS har SVRN i enkelte tilfeller vært 

prosjektleder for noen oppgaver.  

 

4.3.6 Prosjektgjennomføring/økonomistyring/rapportering for utbygging, drift og vedlikehold 

Oppgavene og ansvaret som hører til området Prosjektgjennomføring/økonomistyring/ 

                                                 
56 Jf. rammeavtale 2013 pkt. 5.1 og rammeavtale 2014 pkt. 6.1 
57 Jf. rammeavtale 2013 pkt. 5.2 og 5.3 og rammeavtale 2014 pkt. 6.2 og 6.3 
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rapportering for utbygging, drift og vedlikehold er angitt i Leveranseavtalen. TFK skal ha 

styring/oppfølging på et overordnet nivå med hensyn til framdrift, kvalitet og økonomi. SVRN skal 

levere innenfor planlegging av enkeltprosjekter, investering samt drift og vedlikehold. I Statens 

vegvesens årsrapporter inngår opplysninger om måloppnåelsen, og i det følgende gjengir vi 

opplysninger om dette for 2014.  

 

Planlegging av enkeltprosjekter 

Når det gjelder planlegging av enkeltprosjekter, fremgår det av leveranseavtalen at det vil bli utført 

planarbeider på flere prosjekter for at disse skal la seg realisere som forutsatt. Fylkestinget vedtar et 

såkalt planprogram som revideres årlig. Planprogram utgjør første steg i arbeidet med 

detaljregulering, og skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for 

den videre prosessen. 

 

Når det gjelder planprogrammet for 2014 ser vi i utklipp 6 nedenfor at bevilgningen til planlegging 

var på kr 9 millioner og hvordan denne totalrammen er fordelt. Utklippet er fra vedlegg til 

leveranseavtalen - «Planprogram 2014».  

 
Utklipp 6. Planprogram 2014 

 
Kilde: leveranseavtale 2014, vedlegg 5 

 

Når det gjelder måloppnåelsen for 2014, fremgår det i Statens vegvesens årsrapport 2014 

opplysninger om prosjektene som er påbegynt planlegging av, og vi ser at på denne 

bevilgningskoden var det mindreforbruk på 145 000. 
 

I 2011 gjennomførte Statens vegvesen en brukerundersøkelse blant fylkeskommunene58. 

Undersøkelsen viste at fylkeskommunene mente at det var utfordringer når det gjelder kapasitet hos 

Statens vegvesen til å utføre planlegging av fylkesvegnettet. I IRIS59 sin rapport60 framkommer det 

at Troms fylkeskommune ikke har opplevd at Statens vegvesen har hatt vansker med å ha nok 

planleggingskapasitet. I rapporten vises det videre til at det ikke har vært godt nok presisjonsnivå 

på kostnadsberegningene, og i tilfeller der anslagene har vært for lave, har det skapt utfordringer for 

                                                 
58 Brukerundersøkelse – Statens Vegvesen. «Etatens arbeid med politisk beslutningsgrunnlag og rollen som sams 

vegadminstrasjon for riks- og fylkesveg på regionalt nivå» 
59 International Research Institute of Stavanger AS 
60 Rapport IRIS – 2013/2014 «Forvaltningsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og 

samhandling» 
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politikerne, og at en årsak kan være at politikerne har krevd kostnadsoverslag før prosjektet var 

planlagt godt nok. 

 

Revisor har bedt om Samferdsels- og miljøetatens synspunkt på utsagnet i IRIS sin rapport. Vi fikk 

tilbakemelding om at kvaliteten på de kostnadsoverslagene som blir utarbeidet som grunnlag for 

politiske beslutninger er for dårlig. Samferdsels- og miljøetaten viste videre til at nesten uten unntak 

viser den reelle kostnaden ved investeringsprosjekter seg å bli mye høyere enn de 

kostnadsoverslagene Statens vegvesen presenterer. Etaten har avslutningsvis i sin tilbakemelding 

på vårt spørsmål presisert at Statens vegvesen har det faglige ansvaret for de råd (kostnadsoverslag) 

som leveres, og dersom Statens vegvesen er at den oppfatning at man fra politisk hold ber om 

kostnadsoverslag på et for svakt grunnlag, er det deres oppgave å opplyse om dette. I samtale med 

representanter for Samferdsels- og miljøetaten fikk vi opplyst at kvaliteten på kostnadsoverslagene 

ofte har vært tatt opp i møter mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

 

Investeringer 

For investeringer er det bestemt i rammeavtalen at før et prosjekt tas opp til bevilgning første gang 

skal det foreligge vedtatt reguleringsplan, kvalitetssikret kostnadsoverslag og byggherreoverslag. 

Dokumentene skal godkjennes av Troms fylkeskommune.61 

 

Revisor har stilt Samfersels- og miljøetaten spørsmål om det har vært tilfelle at bestemmelsen ikke 

er etterlevd. Vi fikk tilbakemelding om at med unntak av finansieringsvedtakene for 

Bjarkøyforbindelsene og Langsundforbindelsen er ikke bestemmelsen etterlevd. For de to 

prosjektene ble ikke reguleringsplan, kvalitetssikring av kostnadsoverslag eller byggherreoverslag 

lagt fram for TFK til godkjenning, men ble oversendt som en del av dokumentasjonen i forbindelse 

med behandling av finansiering av prosjektene.  

 

Statens vegvesen Region nord skal gjennomføre innkjøpsprosessen basert på rammene satt av 

Troms fylkeskommune.62 Ifølge rammeavtalen kan Troms fylkeskommune for 

investeringsprosjekter med anslagsramme på over kr 50 millioner kreve forelagt 

konkurransegrunnlag og redegjørelse for oppdeling av arbeider, gjennomføring av anbud o.l til 

politisk behandling før konkurranseutsetting kan finne sted. Dersom tilbudene som kommer inn, går 

ut over styringsrammen, skal Statens vegvesen ikke innstille på kontraktstildeling, men legge saken 

fram for Troms fylkeskommune til beslutning om avlysning av anbudet eller endring av rammene 

for prosjektet.63 Det er også i rammeavtalen avklart hva som er anbudsrammen; kostnadsoverslaget 

og en kostnadsramme ca. lik +/-10%, dog ikke ut over 10 millioner kroner pr. prosjekt. Hvis 

kostnadsrammen overstiges med mer enn 10 millioner kroner, må prosjektet opp til ny politisk 

behandling. 

 

Revisor har bedt Samferdsels- og miljøetaten om tilbakemelding på om det har vært utfordringer 

knyttet til innkjøpsprosesser og om det er mulig å si noe om det er vanlig eller ikke at tilbudene går 

ut over styringsrammen. Vi fikk tilbakemelding om at bestemmelsen bare har vært gjort gjeldende 

med hensyn til de to prosjektene Bjarkøyforbindelsene og Langsundforbindelsen. Etaten viser til at 

Statens vegvesen utviser lite vilje til å gi innsyn i anskaffelsesprosessen og at Statens vegvesen er 

lite lydhørt i forbindelse med krav fylkeskommunen setter i forbindelse med anbudsutlysingen, 

adgangen til å avlyse konkurranser etc. 

                                                 
61 Jf. rammeavtale 2013 pkt. 6.2 og rammeavtale 2014 pkt. 7.2 
62 Jf. rammeavtalens vedlegg 1 «Oppgave- og ansvarsfordeling for samarbeid mellom Troms fylkeskommune og 

Statens vegvesen Region nord» 
63 Jf. rammeavtale 2013 pkt. 6.2 og rammeavtale 2014 pkt. 7.2 
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Samferdsels- og miljøetaten opplyste videre i sin tilbakemelding til revisor at det er mange 

eksempler på at Statens vegvesen har gjennomført anbud og inngått kontrakter selv om tilbudene 

går ut over styringsrammen. Dette var imidlertid vanligere før, men de hadde ett eksempel fra 2014: 

I endringsordre 4-2014 bevilget Fylkesråden 16 millioner kroner til fv 232 Kapervatnet, men Statens 

vegvesen gjennomførte anbud og inngikk kontrakt med en totalkostnad på ca. 27 millioner kroner. 

Det ble ikke framlagt dokumentasjon for fylkeskommunen før kontrakt ble inngått. 

Leveranseavtalen for 2014 er signert av partene i slutten av mars 2014. I møte vi hadde med 

representanter fra Troms fylkeskommune og Statens vegvesen 26.2.2015, fikk revisor opplyst fra 

SVRN at det kan være utfordring knyttet til at bevilgningene ikke kommer tidligere på året. For 

prosjekter som har planlagt oppstart på sommeren, kommer utlysningen av konkurranse om 

oppdraget for sent ut til at oppstarten blir i henhold til planen. 

 

Samferdsels- og miljøetaten sin kommentar til dette er at bevilgningene til drift/vedlikehold og 

investeringer for det enkelte år fremgår av fylkeskommunens budsjettdokument og at dette er 

informasjon som er tilgjengelig for Statens vegvesen fra midten av november året før. Dette skal 

derfor ikke medføre utfordringer for Statens vegvesen. 

 

Om det er fylkeskoimmunen eller Statens vegvesen som signerer kontrakt, er avhengig av 

kontraktssummen; regionvegsjefen har fullmakt fra Troms fylkeskommune til å signere på kontrakt 

for investeringsprosjekt med styringsramme inntil 50 millioner kroner, mens kontrakter som 

overstiger den nevnte verdien, må signeres av Troms fylkeskommune. Ifølge Samferdsels- og 

miljøetaten har de ikke opplevd noen utfordringer knyttet til signering. 

 

Vi ser av leveranseavtalen 2014 at den totale rammen av fylkeskommunale midler på kr 104 100 

000 bevilget til investering er fordelt som vi viser i utklipp 7 nedenfor. 
 

Utklipp 7. Investeringer i 2014

 
Kilde: Leveranseavtale 2014 

 

Rammeavtalen gir Statens vegvesen mulighet til å omdisponere innenfor tildelt ramme, noe som er 

begrunnet i hensynet til effektiv utnyttelse av ressursene. Omdisponeringer av midler som til 

sammen utgjør mer enn kr 5 millioner i budsjettåret skal godkjennes av Troms fylkeskommune, jf. 

rammeavtale 2013 pkt. 6.2.1 Omdisponeringer.64 

 

                                                 
64 Jf. rammeavtale 2014 pkt. 7.2.1 Omdisponeringer 
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Vi spurte Samferdsels- og miljøetaten om de kunne si noe om omfanget av omdisponeringer på over 

kr 5 millioner og om de opplever at Statens vegvesen følger opp sitt ansvar her med å få godkjenning 

fra fylkeskommunen. Samferdsels- og miljøetaten svarte at eventuelle omdisponeringer omtales i 

de månedlige rapportene, og behovet for omdisponeringer ut over rammer på 5 millioner kroner 

behandles som regel i påfølgende kontakt-/koordineringsmøte med Statens vegvesen. 

Omdisponeringer som godkjennes, føres da i referatet. Omdisponeringer som er initiert av 

fylkeskommunen, dokumenteres ifølge Samferdsels- og miljøetaten, i form av endringsordre. 

  

Rammeavtalen omhandler også varige og midlertidige omdisponeringer. Varige innsparinger er 

faktiske innsparinger i forhold til vedtatt kostnad. Disponering av varige innsparinger skal behandles 

av fylkeskommunen, men Statens vegvesen kan komme med forslag til omdisponering. Når det 

gjelder midlertidige omdisponeringer, har Statens vegvesen fullmakt til dette såfremt 

omdisponeringen ikke vil ha politiske konsekvenser. Mindre omdisponeringer skal rapporteres til 

fylkeskommunen mens større omdisponeringer som kan få politiske konsekvenser trenger skriftlig 

samtykke fra fylkeskommunen på forhånd.65  

 

I dokumentasjonen revisor har fått vedrørende gjennomføring av leveranseavtale 2014, finner vi at 

partene for eksempel har hatt til behandling sak om endringer knyttet til FV 86 Tømmervik-

Jupvåg/Hvalen, som vi ifølge utklippet ovenfor hadde fått bevilgning for 2014. SVRN har levert 

endringsmelding til fylkeskommunen, og vi ser at partene i kontaktmøte 23.5.2014 har tatt stilling 

til videre gang i prosjektet. Konklusjonen i møtet var at prosjektet skulle stoppes fremfor å 

gjennomføre det i to faser.  

 

Når det gjelder måloppnåelsen i 2014, ser vi i utklipp 8 nedenfor det økonomiske resultatet innenfor 

investeringsprosjekter med bevilgninger i 2014. Tabellen gir opplysninger om total ramme, 

regnskap og avvik fra budsjett totalt og pr. bevilgningskode. 
 

Utklipp 8. Investeringer 2014

 
Kilde: Statens vegvesens årsrapport 2014 «Fylkesveger i Troms» 

 

Vi ser i utklipp 8 at den totale rammen for investeringer i 2014 var kr 124 millioner, som vil si at 

rammen til investeringer økte fra bevilgningen ble gitt og leveranseavtalen ble signert. Innenfor 

                                                 
65 Jf. rammeavtale 2013 pkt. 6.2.1 og 6.2.1.2 
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investeringer var det dette året merforbruk i forhold til fremdrift som utgjorde i overkant av 11 

millioner kroner. Posten med det vesentligste mindreforbruket i forhold til fremdrift er S330 Tiltak 

for gående og syklende. De vesentligste avvikene med merforbruk i forhold til fremdrift er innenfor 

bevilgningskode S310 Store fylkesanlegg og S320 Mindre utbedringer. 

 

Drift og vedlikehold 

Statens vegvesen Region nord har fullmakt fra Troms fylkeskommune til å lyse ut og inngå avtale 

med entreprenør ved kontraktarbeid knyttet til anlegg, drift og vedlikehold som følger av 

økonomiske fullmakter i rammeavtalen, jf. rammeavtale 2013 pkt. 7, jf. vedlegg 2. Ved inngåelse 

av driftskontrakter skal kontraktstrategier vedtatt av Troms fylkeskommune følges. Strategiene 

beskriver kontraktsform for den enkelte driftskontrakt, samordning av kontrakter på riks- og 

fylkesveger, standardkrav som skal legges til grunn for driftskontraktene og fullmakt til å inngå 

kontrakter. 

 

For at Statens vegvesen skal kunne utføre bygging og drift på vegene i Troms, har etaten – i tillegg 

til de nevnte fullmaktene til å lyse ut konkurranse, inngå kontrakter og omdisponere midler – 

fullmakt til å erkjenne erstatningsansvar for krav oppstått utenfor kontraktsforhold, forlenge 

foreldelsesfrist og fremsette foreldelsesinnsigelse, iverksette tiltak vedrørende inkasso og 

avskriving av fordringer, begjære påtale, rettergangsskritt i sivile saker og oppgaver knyttet til 

grunnerverv og eiendomsforhold. De opplistede fullmaktene er i henhold til Grønåsutvalgets mal 

for rammeavtale66. Innholdet i fullmaktene er beskrevet i vedlegg 2 til rammeavtalen. I tillegg er det 

bestemt at bruk av fullmakter og forespørsel om å gå ut over fullmakter normalt skal behandles 

gjennom de faste rapporteringer med oppfølgingsmøter.  

 

Bevilgningen til drift og vedlikehold for 2014 var kr 481 110 000, til fordeling som vist i utklipp 9 

nedenfor. 

 
Utklipp 9. Drift og vedlikehold i 2014 

 
Kilde: Leveranseavtale 2014 

 

Midler til innhenting av etterslep framkommer i leveranseavtalen pkt. 5.4, og kr 82 680 000 som 

var bevilget for 2014, skulle fordeles på følgende måte: 
 

  

                                                 
66 Fylkestingssak 13/10 Rammeavtale og leveranseavtale mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen region 

nord 
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Utklipp 10. Innhenting av etterslep i 2014 

 
Kilde: Leveranseavtale 2014 

 

Opplysninger om måloppnåelse etter leveranseavtalen 2014 framkommer i tabellen nedenfor, som 

vi har hentet fra Statens vegvesens årsrapport for fylkesveger i Troms 2014. Tabellen viser 

bevilgningene, bruttoregnskap og avvik fra budsjett totalt og for hver av bevilgningskodene 

vedrørende drift og vedlikehold.  
 

Utklipp 11. Drift og vedlikehold 2014 

 
Kilde: Statens vegvesens årsrapport 2014 «Fylkesveger i Troms» 

 

Vi ser i utklippet ovenfor at innenfor drift og vedlikehold var det i 2014 et mindreforbruk til sammen 

på kr 14 531 og at avviket fra budsjett var størst innenfor bevilgningskode S280 Innhenting av 

etterslep. Videre var det mindreforbruk innenfor blant annet bevilgningskode S240 Bruvedlikehold 

og S260 Vedlikehold øvrig. Vi finner også bevilgningskoder med merforbruk, høyest innenfor 

bevilgningskode S210 som er faste driftskontrakter.  

 

Statens vegvesen har i sin årsrapport forklart at 8 av de ca 12 millionene av mindreforbruket på 

bevilgningskode S280 Innhenting av etterslep vil være bindinger i 2015, og det resterende 

mindreforbruket er knyttet til utbedring av Tromsøbrua. 

 

Vår gjennomgang av dokumentasjon som Troms fylkeskommune har sendt revisor og som gjelder 

oppfølging av leveranseavtalen 2014, viser at partene har behandlet spørsmål om omdisponering. I 

månedsrapporten i tekst fra oktober framkommer det i tilknytning til bevilgningskode S 280 at det 

var usikkerhet i prognoser for prosjekter for S 280 herunder tiltak SVRN «ikke får gjennomført i 

år», og at etaten ba om at hele mindreforbruket overføres til 2015. 

 

Avvikshåndtering 
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Ramme- og leveranseavtalen har et eget punkt om avvikshåndtering. Dersom det i løpet av 

avtaleperioden oppstår vesentlig avvik i forhold til framdrift, kostnad eller kvalitet eller er fare for 

at ramme- eller leveranseavtalen ikke vil bli oppfylt på ett eller flere vesentlige punkter, skal det 

umiddelbart rapporteres til TFK. I rapporten skal det foreslås tiltak for å korrigere situasjonen.  

 

Revisor ba Samferdels- og miljøetaten om å forklare hva de legger i begrepet «vesentlig avvik», og 

vi fikk tilbakemelding om at når det gjelder investeringer, vil et avvik være vesentlig hvis det går ut 

over +/- 10 %, mens det innenfor drift og vedlikehold er avhengig av den konkrete kontrakten. Vi 

ba også om Samferdels- og miljøetaten sin tolkning av «umiddelbart». Umiddelbart er ifølge etaten 

når forholdet kommer til kunnskap hos Statens vegvesen, og det skal gis beskjed til 

fylkeskommunen snarest eller senest innen to dager.  

 

På revisors spørsmål om fylkeskommuen har opplevd å få rapport for sent til å overholde frister for 

rapportering til politisk nivå, fikk vi tilbakemelding om at det ikke har vært tilfelle. 

 

Revisor har fått opplyst fra Samferdsels- og miljøetaten at partene innførte et endringsordreskjema 

i 2014 med den hensikt å få bedre kontroll på leveranseendringer. Vi spurte om fylkeskommunen 

opplever forbedring etter innføring av skjemaet, og vi fikk til svar at selv om endringsordre nå 

brukes aktivt som et styringsverktøy i tillegg til leveranseavtalen, opplever fylkeskommunen at 

denne informasjonen i varierende grad tilflyter de personene i Statens vegvesen som har ansvaret 

for prosjektene.  

 

Revisor har fått tilsendt avviksmeldinger fra Statens vegvesen til Troms fylkeskommune for 2014. 

Vi ser at malen for disse skjemaene er brukt, og disse har benevnelsen «Endringsordre for 

leveranseavtale». Statens vegvesen Region nord må fylle inn hvilket avtaleår det gjelder, 

endringsnummer, bakgrunn og når meldingen er gyldig fra. Under overskriften 

«endringsbeskrivelse» skal det fremgå antall endringer, hvilket område/kontrakt endringen er for 

samt beskrivelse av endringen. Deretter skal det, avhengig av type endring, inngå opplysninger om 

mengde, varighet, økonomisk effekt og eventuelle vedtak. Statens vegvesen Region nord kan også 

i lengre fritekst gi merknader til endringen. Ifølge malen for endringsordre for leveranseavtalen skal 

det videre opplyses om virkning av endringen for budsjettet, prognosen for året, prognosen for neste 

år og hva som blir den nye godtgjørelsen inkludert endringsordren. I malen er det også felter for 

Troms fylkeskommunes eventuelle tilbakemeldinger til Statens vegvesen Region nord. 

 

Oppsummering 

Troms fylkeskommunes oppgaver på fylkesvegområdet generelt er bestemt av regelverket på 

området; veglova. De konkrete oppgavene vedrørende vegene i Troms fylkeskommunes eie 

bestemmes politisk på bakgrunn av de statlige overføringene. En sentral oppgave er samhandling 

med Statens vegvesen, og denne forpliktelsen til samhandling er forankret i ordningen med sams 

vegadministrasjon. Samferdsels- og miljøetaten har ansvaret for å behandle rapporteringer fra 

Statens vegvesen og rapportere videre til fylkesråd for samferdsel, som har ansvaret for å rapportere 

til politisk nivå.   

 

Samferdsels- og miljøetaten har utarbeidet en oversikt som viser hvem som er ansatt i etaten og 

hvilke ansvarsområder de har. I forbindelse med forvaltningsreformen ble etaten tilført ressurser. 

Når det gjelder kompetanse på fylkesvegområdet har Samferdsels- og miljøetaten primært 

kompetanse innenfor budsjett og regnskap. Det har ikke blitt ansett som hensiktsmessig fra 

fylkeskommunens sin side å bygge opp en parallell kompetanse til den ingeniørkompetansen som 

Statens vegvesen besitter. Av den grunn har ikke etaten kompetanse til å vurdere alle aspekter ved 
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de forslag og planer som Statens vegvesen utarbeider, men må forholde seg til Statens vegvesen 

som fagavdeling innenfor vegsektoren.  

 

Den nærmere bestemte ansvars- og rollefordelingen mellom Troms fylkeskommune og Statens 

vegvesen er regulert i rammeavtale og leveranseavtale. Vi har innhentet opplysninger fra 

Samferdsels- og miljøetaten om hvordan de opplever etterlevelsen av enkelte bestemmelser. 

Utfordringene Samferdsels- og miljøetaten nevnte for revisor var knyttet til kontakt med eksterne 

og kvaliteten på Statens vegvesens kostandsoverslag.  
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5 ETTERLEVELSE AV RAMME- OG LEVERANSEAVTALE 

I hvor stor grad følger Troms fylkeskommune opp ramme- og leveranseavtalene i praksis? 

 

 
 

5.1 Revisors funn 

Månedsrapporter  

Månedsrapportene Troms fylkeskommune har mottatt fra Statens vegvesen Region nord og sendt 

til revisor, er laget i en bestemt mal. Innledningsvis omtaler rapportene vesentlige 

prognoseendringer fra forrige rapportering i henhold til leveranseavtale mellom Troms 

fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord for 2014. Videre er det i rapportene inntatt i 

tabeller en overordnet oversikt over økonomisk status for måneden, fordelt på drift og vedlikehold, 

investering, rassikring og inntekter. I denne er det opplysninger om hva som er til disposisjon for 

året, prognose og avvik fra prognose. Det er også i rapportene økonomisk oversikt for drift og 

vedlikehold og for investering, begge fordelt på bevilgningskoder. I tillegg er det i tekst forklart 

hvorvidt Statens vegvesen styrer mot den tildelte rammen eller om det forventes mindre- eller 

merforbruk og det er opplysninger om prosjekter/tiltak. 

 

Månedsrapportene fra Statens vegvesen Region nord som revisor har fått tilsendt fra 

fylkeskommunen, gjelder april (datert 16.5.2014), oktober (datert 13.11.2014) og november (datert 

15.12.2014). Vi finner således ikke samsvar mellom de fastsatte tidspunktene for 

månedsrapportering og de faktisk mottatte månedsrapporteringene. Videre ser vi at i antall har 

Revisjonskriterier  

 
 Troms fylkeskommune skal påse at Statens vegvesen Region nord leverer årsrapport, 

kvartalsrapporter og månedsrapporter, slik ramme- og leveranseavtale foreskriver; 
- Månedsrapporter, som inneholder informasjon om status på forbruk drift/vedlikehold og 

investeringer for måneden før, samt årsprognose. Frist i henhold til leveranseavtalen er 14. 
mars, 16. mai, 13. juni, 19. september, 14. november og 15. desember. 

- Kvartalsrapporter, som inneholder informasjon om grunnlag (rammer), status (ressursbruk og 
resultatoppnåelse), prognose på forbruk for året, avvik fra plan  
(+ eller -), forklaring og konsekvens, vurderinger og anbefalte prioriteringer og tiltak for videre 
framdrift og/eller neste periode, konsekvens. Frist i henhold til leveranseavtalen er 25. april, 
15. august og 17. oktober. 

- Årsrapport, i henhold til mal og fastsatt frist. 
 

 Troms fylkeskommune skal gi tilbakemelding på kvartalsrapportene fra Statens vegvesen 
Region nord slik rammeavtalen foreskriver; 
- Frist i henhold til leveranseavtalen er 6. mai, 6. september og 2. november  
 

 Troms fylkeskommune skal ha kalt inn til og ført referat fra oppfølgingsmøter med Statens 
vegvesen Region nord; 
- Kontaktmøter: 18. februar, 23. mai, 26. september og 19. desember 
- Koordineringsmøter: 21. mars, 25. april, 27. juni, 22. august, 24. oktober og 24. november 
 

 Troms fylkeskommunes utbetalinger til Statens vegvesen Region nord skal være basert på 
tilstrekkelig dokumentasjon i henhold til rammeavtalen pkt. 5.4 og leveranseavtalen pkt. 
5.5.  
- Rekvirering skal inneholde dokumentasjon knyttet til forrige måneds faktiske forbruk (som 

avdekker mindre-/eller merforbruk fra forrige måneds rekvisisjon) 

 
Kilder: Rammeavtale og leveranseavtale mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord 
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Statens vegvesen Region nord rapportert ved færre anledninger enn fastsatt i styrings- og 

dialogkalenderen. Troms fylkeskommune skal ifølge rammeavtalen gi tilbakemelding på 

rapporteringene fra Statens vegvesen Region nord. 

 

Ifølge referatene vi har fått fra fylkeskommunen, har månedsrapporteringene blitt behandlet på møte 

mellom partene; månedsrapporten fra april ble gjennomgått på kontaktmøte 23.5.2014 i sak 4. 

Gjennomgangen av møtereferatet tilsier at fylkeskommunen følger opp opplysninger fra Statens 

vegvesen. Vi ser av referatet fra dette møtet at ett av investeringsprosjektene ble særskilt behandlet, 

og konklusjonen var at Statens vegvesen skal utarbeide tiltak for at prosjektet skal kunne gjøres 

innenfor kostnadsrammen67. Videre finner vi av møtereferatet at partene har diskutert og tatt en 

beslutning knyttet til tiltak for gående og syklende68; det framkommer at det er «enighet mellom 

TFK og SVV om å stoppe prosjektet framfor å gjennomføre det i to faser (vil være betydelig 

dyrere)». Andre saker i dette møtet som viser Troms fylkeskommunes involvering i 

prosjektgjennomføring, er sak 5 om disponering av skredsikringsmidler og sak 6 om oppdatering 

av asfaltprogrammet 2014. I førstnevnte sak har Statens vegvesen orientert om årets prognose for 

to prosjekter69 og vi ser at fylkeskommunen konkluderer i saken: «Fylkeskommunen konkluderer 

med at prosjektene kan finansieres innenfor rammen. Det er derfor ikke behov for å utarbeide egen 

sak for skredsikringsprosjektene». I saken vedrørende asfaltprogrammet ser vi at Troms 

fylkeskommune ber Statens vegvesen oversende fylket et internnotat knyttet til 

dekkeleggingsproblematikk. 

 

Månedsrapporten fra august ble gjennomgått på kontaktmøte 26.9.2014 i sak 3, og vi ser i 

møtereferatet at konkrete prosjekter ble drøftet. Månedsrapporten fra oktober ble gjennomgått i 

koordineringsmøte 21.11.2014 i sak 4. Vi ser i møtereferatet at TFK og SVRN har diskutert blant 

annet omdisponeringer og kostnadsoverslag for et prosjekt. 

 

Revisor ser med dette at alle månedsrapportene som Statens vegvesen har sendt til Troms 

fylkeskommune har blitt behandlet på møter mellom partene. 

 

Kvartalsrapporter 

Revisor har fått tilsendt fra Samferdsels- og miljøetaten tre excelfiler med økonomisk oversikt pr. 

1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Filene gjelder investeringsprosjekter, og disse inneholder 

informasjon om alle investeringsprosjektene angitt med Statens vegvesens prosjektnummer, Troms 

fylkeskommunes prosjektnummer og fylkesvegnummer og navn på prosjektet. Rapporteringene på 

de enkelte investeringsprosjektene er delt inn i de fire hoveddelene «hele prosjektperioden tidligere 

år», «2014», «gjenstående prosjektperiode» og «avviksforklaring/kommentar». Disse delene av 

rapporten er igjen delt inn i flere undertemaer. Under «hele prosjektperioden tidligere år» er det 

opplysninger om «prosjektbudsjett» og «regnskap». For det enkelte år (her: «2014») inneholder 

filene informasjon om følgende pr. investeringsprosjekt: «vedtatt årsbudsjett 2014», «varig 

omdisponert», «overført 2013», «ekstern finansering 2014», «disponibelt 2014», «regnskap 2014», 

«prognose for året» og «avvik». Til «gjenstående prosjektperiode» inngår det opplysninger om 

«budsjettbehov gjenstående prosjektperiode», «prognose forbruk gjenstående», «avvik 

gjenstående» og «forventet ferdigstillelse».  

 

Troms fylkeskommune har også sendt oss Statens vegvesens rapporteringer fra 1., 2. og 3. kvartal, 

som er i tekst. I disse rapportene inngår i tillegg til opplysninger om investeringer, også opplysninger 

                                                 
67 Det konkrete prosjektet er Fv 288 Nordbyvatn – Sand med kostnadsramme på kr 42 millioner. 
68 Nærmere bestemt Fv 86 Djupvåg-Tømmervik-Grunnreis 
69 Nærmere bestemt FV 86 Ballesvikskaret og Fv 232 Kapervatnet 
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om drift og vedlikehold. Kvartalsrapporteringen er bygget opp på samme måte som 

månedsrapporteringene; det er gitt økonomiske oversikter og forklart i tekst hvorvidt Statens 

vegvesen styrer mot den tildelte rammen. Det inngår også andre opplysninger knyttet til 

fylkesvegnettet, og for eksempel i 2. kvartalsrapport ser vi at temaer som har vært behandlet mellom 

partene ved tidligere tidspunkt, tas opp i rapporten.  

 

Vi ser at fylkeskommunen og Statens vegvesen har hatt gjennomgang av 1. kvartalsrapport i 

koordineringsmøte 25.4.2014 i sak 4, og 2. kvartalsrapport ble behandlet av partene i 

koordineringsmøte 22.8.2014. Rapport for 3. kvartal ble ikke behandlet i koordineringsmøtet 

24.10.2014, som ville vært møtet rapporten skulle vært tema. Samferdsels- og miljøetaten har 

imidlertid opplyst og dokumentert at kvartalsrapporten ble behandlet sammen med 

månedsrapporten for oktober i møte i desember.  

 

Revisor ser av ovennevnte at Troms fylkeskommune har mottatt alle kvartalsrapportene fro 2014 

slik som forutsatt mellom partene. Alle kvartalsrapportene er behandlet i møter mellom partene. 

 

Årsrapport 

Troms fylkeskommune har sendt oss Statens vegvesens årsrapport for 2014. Rapporten ble 

behandlet av fylkestinget i møte 16.6.2015, i sak 35/15. Årsrapporten oppsummerer måloppnåelse 

i forhold til leveranseavtale 2014 mellom Statens vegvesen og Troms fylkeskommune70. 

 

Oppfølgingsmøter 

Ovenfor redegjorde vi for på hvilke møter fylkeskommunen behandlet rapporteringene fra Statens 

vegvesen Region nord. Ut fra dokumentasjonen vi har fått tilsendt fra Samferdsels- og miljøetaten 

finner vi at koordineringsmøtene planlagt i juni og oktober ikke ble gjennomført. 

 

Når det gjelder de øvrige kontaktmøtene som skulle vært gjennomført i 2014 viser vår gjennomgang 

av dokumentasjonen vi har fått fra Samferdsels- og miljøetaten at årets første og siste kontaktmøte 

ikke ble gjennomført.  

 

Revisor spurte Samferdsels- og miljøetaten om de opplever at rapporteringsverktøyet bidrar til å gi 

fylkeskommunen god styring av Statens vegvesens forvaltning av fylkeskommunale bevilgninger. 

Vi fikk tilbakemelding om at fylkeskommunen har et kapasitetsproblem når det gjelder en effektiv 

og entydig oppfølging av rapporteringen. Måneds-/kvartalsrapporter blir behandlet i møtene, men 

fylkeskommuen har ikke hatt mulighet til å følge opp rapportene med skriftlige tilbakemeldinger.  

 

Utbetaling av midler 

Revisor har i møte med Samferdsels- og miljøetaten stilt spørsmål om og eventuelt hvilke kontroller 

som gjøres av fylkeskommunen før utbetaling av midler. Ifølge rådgiver økonomi får 

fylkeskommunen oversendt regnskapsfiler som inneholder blant annet alle bilagene fra Statens 

vegvesen hver måned. Han kontrollerer at faktura er i henhold til det som er bestilt og avklarer med 

Statens vegvesen eventuelle differanser hans kontroll måtte avdekke. Eventuelle avklaringer gjøres 

umiddelbart, mens hvis det er forhold av mer prinsipiell betydning gjøres, det til tema på de faste 

møtene mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen.  

 

Den månedlige regnskapsrapporteringen fra Statens vegvesen til Troms fylkeskommune består av: 

 E920 Regnskapsrapport for rapporteringsperioden 

 E921 Dokumentasjon av merverdiavgift knyttet til rapporteringsperioden 

                                                 
70 Jf. årsrapporten s. 4 
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 E120 Regnskapsrapport hittil i år som også viser bevegelsen for siste periode 

 Vedlegg med bilde av alle fakturaer som fremkommer i rapporten E921. 

 

Når det gjelder store vedlikeholdsprosjekter og store investeringsprosjekter som går over flere år, 

har vi funnet opplysninger som kan tolkes som at fylkeskommunen mener at de ikke i tilstrekkelig 

grad har klart å holde oversikten over prosjekter. Fylkestinget vedtok i sak 27/15 Budsjettoppfølging 

per 30.4.2015 at kr 420 000 skulle bevilges til anskaffelse av et prosjektstyringsverktøy. Som 

grunnlag for vedtaket finner vi følgende informasjon fra fylkesrådet: «Etter forvaltningsreformen i 

2010 økte antall prosjekter på samferdsel betydelig. Dette samtidig som Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet presiserte at investeringsbudsjettene også er ettårige slik at 

budsjettet det enkelte året skal reguleres i henhold til framdrift. Dette har gitt store utfordringer 

med å holde oversikt over investeringsprosjektene og større vedlikeholdsprosjekter som går over 

flere år. Fylkesrådet ser det derfor som nødvendig å anskaffe et verktøy for å kunne ha: 

 god oversikt/økonomistyring i prosjektene 

 god oppfølging av finansieringsavtaler/-modeller, for eksempel i forbindelse med spleiselag 

 Budsjett-/prognosestyring 

 Statusrapportering og sluttrapporter av prosjekt.  

Fylkesrådet foreslår derfor at det bevilges inntil kr 420 000 til anskaffelse av verktøyet og kr 90 000 

til løpende vedlikehold.» 

 

Når det gjelder dette vedtaket har vi søkt ytterligere informasjon fra fylkeskommunen. Samferdsels- 

og miljøetaten har opplyst at prosjektstyringsverktøyet egentlig er investeringsmodulen til Agresso 

regnskapssystem. Denne er under innføring og det er gjennomført møte med leverandøren samt vært 

opplæring i desember 2015. Ifølge Samferdsels- og miljøetaten vil de bruke verktøyet primært til 

budsjettering, finansieringsoversikter samt regnskapsføring på vegprosjekter.  

 

5.2 Revisors vurderinger 

Når det gjelder månedsrapporter viser vår undersøkelse at dette ikke har blitt gjennomført fullt ut i 

henhold til styrings- og dialogkalenderen, i den forstand at rapporteringsfristene ikke er overholdt 

og at antall leverte rapporter har vært færre enn forutsatt i ramme- og leveranseavtalen.  

 

Dette utgjør objektivt sett et brudd på revisjonskriteriet vi utledet om at Troms fylkeskommune skal 

påse at SVRN leverer månedsrapporter slik som foreskrevet.  Etter revisors vurdering kan det videre 

stilles spørsmål ved om den avdekkede rapporteringspraksisen for 2014 – der frister ikke er 

overholdt og rapporteringshyppigheten har vært lavere enn forutsatt - er i tråd med hensikten bak 

ramme- og leveranseavtalens bestemmelser.  

 

Kvartalsrapportene fra Statens vegvesen Region Nord til Troms fylkeskommune er levert med korte 

forsinkelser for rapport nr. 2 og 3 sin del i 2014. Rapporteringshyppigheten for kvartalsrapportene 

og årsrapporten var i henhold til ramme- og leveranseavtalen.  Det gjelder både måneds-, kvartals-, 

og årsrapportene at de etter revisors vurdering oppfyller innholdskravene som følger av ramme- og 

leveranseavtale.  

 

Etter revisors vurdering har Troms fylkeskommune for året 2014 delvis påsett at Statens vegvesen 

Region nord leverer årsrapport, kvartalsrapport og månedsrapporter, slik ramme- og 

leveranseavtale foreskriver.  Revisor ser imidlertid at partene har løpende dialog og gjør tilpasninger 

seg imellom vedrørende rapporteringstidspunkter og rapporteringshyppighet. 
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Videre er revisors vurdering at Troms fylkeskommune har gitt tilbakemelding på kvartalsrapportene 

fra Statens vegvesen slik rammeavtalen foreskriver.  

 

Revisors vurdering er at Troms fylkeskommune har kalt inn til og ført referat fra oppfølgingsmøter 

med Statens vegvesen Region nord, men ikke med den hyppigheten som ramme- og leveranseavtalen 

foreskriver.  

 

Etter revisors vurdering mottar Troms fylkeskommune tilstrekkelig dokumentasjon i henhold til 

rammeavtalen pkt. 5.4 og leveranseavtalen pkt. 5.5. for utbetaling til Statens vegvesen Region nord.  

 

5.3 Revisors konklusjon 

Slik revisor har avgrenset sine undersøkelser til å gjelde Troms fylkeskommunes praksis for 

rapporterings- og styringsdialog med Statens vegvesen Region nord, er revisors konklusjon at 

Troms fylkeskommune i stor grad – men ikke fullt og helt – følger opp ramme- og leveranseavtalen 

i praksis.   
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6 VEDLIKEHOLDSETTERSLEP  

Hvor stort var vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms før forvaltningsreformen i 2010, og 

hvor stort var det totale etterslepet ved utgangen av 2013? 

6.1 Vedlikeholdsetterslepet før forvaltningsreformen i 2010 

Som Maskinentreprenørenes forbund (MEF) viser til i sitt notat «Vedlikeholdsetterslep på 

fylkesvegnettet», forringes veger over tid på grunn av naturlige forhold. Manglende vedlikehold gir 

risiko for skader på vegnettet, og må naturligvis også antas å påvirke sikkerheten for trafikkanter.  

 

I forkant av innføringen av forvaltningsreformen ble det pr. mars 2009 lagt til grunn at 

vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene utgjorde kr 1, 88 milliarder for Troms sin del.71 Anslaget 

var basert på differansen mellom hvor mye som var brukt på vedlikehold i de siste årene i forhold 

til hva som burde vært avsatt etter vegvesenets modell for beregning av behov for midler til drift og 

vedlikehold; «MOTIV»72. Beregningene var supplert med noen reelle tilstandsvurderinger av bru- 

og kaikonstruksjoner og tilstandsregistreringer på dekke/vegfundament. For allerede eksisterende 

fylkesveger var datagrunnlaget dårligere enn for fylkesvegene som fylkeskommunen fikk ansvar for 

fra og med 1.1. 2010. Beregningene av etterslepet pr. 2009 var for de «gamle fylkeveiene» i større 

grad basert på skjønnsmessige vurderinger. Beregningsmåten innebar at det var stor usikkerhet i 

tallgrunnlaget, men tallet ble likevel fra fylkeskommunens side73 betraktet som en indikasjon på 

omfanget av behov for midler for å sette vegnettet tilbake til den tilstand det var bygget i. Utbedring 

for å møte nye standarder og krav var imidlertid ikke medregnet i dette anslaget. 

 

6.2 Vedlikeholdsetterslepet rett etter innføringen av forvaltningsreformen  

Fylkestinget vedtok i forbindelse med vedtakelsen av Fylkesvegplan 2010-2019 at «Fylkestinget  

legger til grunn at Statens vegvesen utarbeider en oversikt over reelt forfall på hele fylkesvegnettet 

i Troms, inkludert fergeleier. Den skal utarbeides innen førstkommende fireårsperiode».  

 

Tilstanden på fylkesvegene i Troms har blitt kartlagt av Statens vegvesen og går fram av 

«Fylkesvegrapport for Troms. Hovedrapport 2010», som er datert oktober 2010. Formålet med 

rapporten var ifølge Statens vegvesen å gi en helhetlig oversikt over det vegnettet som 

fylkeskommunen har eieransvaret for. I tillegg til selve beskrivelsen, klassifiseringen og tilstanden 

av de ulike deler av fylkesvegnettet, gir Statens vegvesen i rapporten også en oversikt over de 

viktigste bruer, tunneler og fergekaier i fylket, med beskrivelse av etterslep og med prioriteringer 

og kostnader på tiltak som må iverksetttes. Også oversikt over rasstrekninger med prioriterte forslag 

til tiltak er beskrevet i rapporten. Dernest inneholder rapporten temabaserte opplysninger og tabeller, 

hvor blant annet en detaljert oversikt over samtlige gang- og sykkelveier og fortau langs 

fylkesvegene er presentert.  

 

Rapporten bygger blant annet på Statens vegvesens telling og registrering av trafikkmengden på de 

ulike fylkesvegene, i tillegg til interne kartlegginger og kunnskap om tilstanden på vegene. I 

rapporten fra Statens vegvesen framkommer det at det registrerte etterslepet utgjorde i underkant av 

kr 2,5 milliarder. Oppgradering av tuneller, fergekaier og veier med grusdekke inngikk ikke i de 

2,5 milliardene. 

                                                 
71 Jf. fylkestingets vedtak pkt. 27 i mars 2009 
72 Modell for Tildeling av Vedlikeholdsmidler: brukes av Vegdirektoratet for å dokumentere behovet for midler til 

drift og vedlikehold og til å fordele midler til regionene. 
73 Jf. Fylkesvegplan 2010-2019 
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6.3 Vedlikeholdsetterslepet ved utgangen av 2013 

Vedlikeholdsetterslepet ved utgangen av 2013 er beskrevet i Statens vegvesens rapporter «Hva vil 

det koste å fjerne forfall knyttet til bru, ferjekai og tunnel på fylkesveger?» fra februar 2012 og «Hva 

vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?» fra februar 2013. Anslagene disse to rapportene 

inneholder er imidlertid ikke umiddelbart sammenliknbare med anslaget fra mars 2009. I forbindelse 

med rapportene fra 2012 og 2013 ble det diskutert hvorvidt vedlikeholdsetterslep kvantifisert i 

kroner var en formålstjenelig parameter for å kommunisere tilstanden til ulike vegobjekter. Statens 

vegvesen viste i den forbindelse til at slik vedlikeholdsetterslepet ble definert og beregnet i 

Vegkapitalprosjektet – som kartleggingen i 2009 var en del av - innebar det at kostnaden for å fjerne 

forfallet ble beregnet til en strategi som kun omfattet ordinære vedlikeholdstiltak. Statens vegvesen 

viste videre til at i praksis vil det i mange tilfeller være rasjonelt og økonomisk optimalt å foreta 

større utskiftninger, og ikke kun rette opp forfallet på enkeltobjekter. I andre tilfeller vil det kunne 

være nødvendig å foreta oppgraderinger når man først skal gjennomføre tiltak, for å oppfylle krav 

som gjelder i dag (og som ikke var gjeldende på det tidspunktet veikonstruksjonen ble bygget).74  

 

I rapporten «Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegene?» (Statens vegvesen, 2013) vises 

det – i tråd med argumentasjonen ovenfor - innledningsvis til at Statens vegvesen har lagt følgende 

to forutsetninger til grunn for beregningen av kostnader:  

 

- Forfall er knyttet til vegobjekter som ikke tilfredsstiller kravene gitt i standard for drift og 

vedlikehold 

- Kostnaden ved å fjerne forfallet for et veiobjekt er kostnaden ved å bringe objektet som ikke 

tilfredsstiller kravene i håndbok 111 fra sin nåværende tilstand til en tilstand hvor objektet 

oppfyller sin tiltenkte funksjon over en normal levetid 

 

I Statens vegvesens kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet på bru, fergekai og tunnell på 

fylkesvegnettet (2012) er det inkludert i beregningene av vedlikeholdsetterslep kvantifisering av 

kostnader der regionene har vurdert det som å være rasjonelt og økonomisk optimalt å foreta større 

utskiftninger, ikke kun rette opp forfallet på enkeltobjekter. Videre omfatter kostnadsanslagene 

oppgraderinger (det vil si å heve standarden utover den opprinnelige) for å oppfylle krav som gjelder 

i dag, men som ikke var gjeldende på tidspunktet en vegkonstruksjon ble bygget. Kostnadsanslagene 

omfatter imidlertid ikke kostnader for å rette opp manglende generell vegstandard (kurvator, 

stigning, vegbredde etc).75  

 

I utklippet på neste side er Statens vegvesens oversikt over estimert behov for å fjerne forfall og 

gjøre tilhørende oppgraderinger på fylkesvegnettet. Kartleggingen ble gjort mens vegfritaket76 

fortsatt gjaldt, og ved fjerning av vegfritaket er det antatt at kostnadsanslagene øker med anslagsvis 

16 %. Under estimert sum er det angitt antatt spenn i overslaget grunnet estimert usikkerhet. Tallene 

er inklusive merverdiavgift (25 %). 
 

  

                                                 
74 Jf. Statens vegvesens rapport nr. 76 «Hva vil det koste å fjerne forfall knyttet til bru, ferjekai og tunnel på 

fylkesveger?», s. 9  
75 Jf. Statens vegvesens rapport nr. 76 «Hva vil det koste å fjerne forfall knyttet til bru, ferjekai og tunnel på 

fylkesveger?», s. 10 
76 Vegfritaket innebar fritak fra merverdiavgift for omsetning av tjenester til offentlig veg.  
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Utklipp 12. Estimert behov for å fjerne forfall og gjøre tilhørende oppgradering på fylkesvegnettet (mill kr.) 

2012 

 
Kilde: Statens vegvesens rapport nr. 183/2013 «Hva koster det å fjerne etterslepet på fylkesvegene» 

 

Vi ser av utklipp 12 at vedlikeholdsetterslepet for Troms var estimert til i underkant av kr 5,9 

milliarder. Med dette hadde Troms det tredje høyeste estimerte, samlede vedlikeholdsetterslepet 

blant landets fylker. Tabellen tydeliggjør også at Troms sitt estimerte vedlikeholdsetterslep på 

vegfundament og vegdekke var landets nest høyeste. Økningen fra anslaget i 2009 – 1,88 milliarder 

kr – til 5,9 milliarder kr i 2013 fremstår etter revisors skjønn som stor, selv om førstnevnte anslag 

ikke inkluderte oppgraderingskostnader.  

 

6.4 Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene i Troms fra og med 2014 

I Regional Transportplan 2014 – 2023 fremkommer Troms fylkeskommunes mål og strategier på 

samferdselssektoren. Planen ble behandlet av fylkestinget i sak 13/14 i møte 24.3.2014, og det 

fremkommer at forfallet i Troms er så omfattende at det må påregnes brudd på deler av vegnettet i 

perioden dersom det ikke settes av midler til utbedringstiltak. En del av tiltakene på tunneler og 

bruer vil være omfattende og bære mer preg av investeringer enn vedlikehold. 

 

Strategien som vi i planen kan knytte til vedlikeholdsetterslep, lyder: 

«Det må utarbeides kriterier for hvordan forfallet på fylkesvegene skal innhentes gjennom en 

strekningsmessig forfalls- og utbedringsstrategi. Strategien må ta utgangspunkt i senterstruktur og 

de ulike transportbehov mellom sentre, og internt i senter eller bo- og arbeidsmarked, med sikte på 

et sikkert og effektivt veinett og forutsigbar kollektivtransport med god standard». 
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Samferdsels- og miljøetaten har opplyst til revisor at det arbeides med en strategi som nevnt ovenfor. 

Denne strategien sammen med en beskrivelse av hva som trengs for å kunne innhente etterslepet i 

løpet av 20 år, vil ifølge Samferdsels- og miljøetaten inngå i rulleringen av Regional Transportplan 

2018-2027. 

 

Fylkestinget behandlet i sak 60/14 i møte 14.10.2014 «Handlingsplan for fylkesveg 2014 – 2017». 

Handlingsplanen er som vi har redegjort for tidligere, en gjennomføringsplan for fylkesveg i 

Regional Transportplan 2014-2023. I saksfremlegget til fylkestinget fremkommer det at Troms 

fylkeskommunes ramme for drift og vedlikehold de siste årene har vært større enn hva MOTIV-

beregningen tilsier og nivået i Troms ligger også betydelig over snittet for resten av landet. Ifølge 

saksfremlegget er det behov for å vurdere endring i bevilgning, innretting og organisering av drifts- 

og vedlikeholdskontraktene i Troms, særlig med bakgrunn i at det høye bevilgningsnivået i Troms 

ikke ser ut til å gi ønsket effekt.  

 

Troms fylkeskommune fikk for 2014 og 2015 ekstraordinære midler fra staten til fornying og 

innhenting av forfall i fylkesvegnettet. Bevilgningen for disse årene var henholdsvis kr 82 millioner 

og 98 millioner. Ved behandlingen av Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017 var det usikkert 

hva den totale rammen for disse midlene ville være i handlingsprogramperioden 2014-2017, men 

Statens vegvesen og Troms fylkeskommune har tatt utgangspunkt i at den totale rammen for denne 

perioden er 378,7 millioner kroner77. Midlene skal fordeles på tunnel, bru, fokusstrekninger og 

veibrudd/akutte utbedringer, men fordi behovet for tiltak overstiger den tilgjengelige rammen for 

forfallsinnhenting, har fylkeskommunen ikke kunnet gjøre tiltak på alt, men har måttet prioritere 

mellom å gjøre tiltak ved tunnel, bru og/eller veg.    

 

Arbeidet med grunnlagsmateriale til Nasjonal Transportplan 2018-2029 er i gang, og dette er delt 

opp i to faser; a) analyse- og strategifasen og b) planfasen. Rapporten fra den førstnevnte fasen er 

levert, og i denne finner vi informasjon tilknyttet vedlikeholdsetterslep for riks- og fylkesveger. Som 

en del av oppdraget Vedlikeholdsetterslep i utredningsfasen for NTP 2018-2027 ble Statens 

vegvesen bedt om å oppdatere grunnlagsmaterialet for vedlikeholdsetterslep på riks- og fylkesveger 

for å avdekke eventuelle vesentlige endringer i behovet ved inngangen til planperioden.  

 

Oppdateringen som er gjennomført i 2014, er gjort med grunnlag i kartleggingene som Statens 

vegvesen gjorde i 2010 – 2012, og som vi omtalte tidligere i dette kapitlet. Det er ikke foretatt en 

fullstendig gjennomgang av alle vegobjekter på samme detaljnivå som i den tidligere kartleggingen. 

Fokus har vært på å avdekke om det vil være vesentlige endringer i behovet knyttet til 

vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveger ved inngangen til neste planperiode. I denne 

vurderingen er foreliggende økonomiske rammer i handlingsplanperioden 2014-2017 sammenholdt 

med de ressursene (utgiftene) som regnes som nødvendige for at vedlikeholdsetterslepet ikke skal 

øke. Vurderingen av det fremtidige behovet er beheftet med usikkerhet, selv om oppdatert kunnskap 

om tilstand, vurdering av tilstandsutvikling, tiltaksplaner og kostnader er brukt som grunnlag i 

vurderingene.78  

 

Utklipp 13 på  neste side viser oversikten over estimatene for alle fylkeskommunene fra NTP 2018-

2027 Strategi- og analysefasen. For Troms sin del ser vi en økning i det estimerte 

vedlikeholdsetterslepet fra 5,85 mrd. kr. i 2013 (utklipp 12) til 6,26 mrd. i 2014 (utklipp 13). Justert 

for inflasjon utgjør dette en økning på 2,7 %.  

 

                                                 
77 Jf. saksframlegg til fylkestingssak 60/14 Handlingsplan for fylkesvei 2014-2017 
78 http://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/730444/binary/1001269?_ts=149c72f53c0 
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Utklipp 13. Estimert vedlikeholdsetterslep og tilhørende oppgradering ved inngang til planperioden 2018-2027 

(mill 2014 kr) – avrundet til nærmeste 100 mill kr (antatt spenn grunnet i usikkerhet angitt i parentes) 

 
Kilde: Vedlegg 6 i NTP 2018-2027 Strategi- og analysefasen 

 

 

Fylkestinget behandlet 14.10.2014, under sak 60/14, handlingsplan for fylkesveg 2014-2017, og 

vedtok Samferdsel – og miljøkomiteen følgende innstilling til vedtak under sakens pkt. 12: 

«Fylkestinget ber Fylkesrådet bestille en utredning fra Statens vegvesen med en plan for å ta igjen 

hele etterslepet på fylkesvegene i løpet av 20 år. (2016 – 2035). Der hvor det er nødvendig, bør det 

også foreslås oppgradering av veikroppen. Det er viktig at utredningen gir et korrekt prisbilde. 

Planen forelegges fylkestinget før den oversendes Regjeringen. [.....]». Forslaget ble vedtatt av 

fylkestinget 14.10.2014.   

 

Revisor har overfor Samferdsels- og miljøetaten etterspurt opplysninger om oppfølging av dette 

vedtaket, og fikk opplyst at det ikke er fulgt opp med en særskilt rapport eller plan. 
 

6.5 Fylkesveger og kvalitetsindikatorer i KOSTRA 

I KOSTRA foreligger flere kvalitetsindikatorer for fylkesveinettet. Enkelte av disse 

kvalitetsindikatorene kan ses i sammenheng med vedlikehold og vedlikeholdsetterslep, f. eks. andel 

kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Indikatoren kan sies å beskrive hvor 

stor andel av fylkesvegnettet som sett i forhold til opprinnelig/tiltenkt funksjonalitetsnivå er 

forringet på et bestemt måletidspunkt. Diagram 4 viser denne indikatorens verdier for Troms, Nord-
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Norge og landet utenom Oslo i årene 2012, 2013 og 2014. Det foreligger ikke tall på denne 

indikatoren for de forutgående årene.  

 

For Troms og Nord-Norge sin del illustrerer diagrammet en økende andel kilometer fylkesveg med 

dårlig eller svært dårlig dekketilstand over de tre årene. Dette er tilsynelatende utypisk for landet 

totalt. Diagrammet viser nemlig at i landet u/Oslo sank andel kilometer fylkesveg med dårlig eller 

svært dårlig dekketilstand fra 2013 til 2014. For Troms kan diagrammet ses i lys av det særlig store 

vedlikeholdsetterslepet fylkets fylkesveger kjennetegnes av.  

 
Diagram 4. Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Andre KOSTRA-indikatorer sier noe om kvaliteten på fylkesveinettet, selv om disse indikatorene 

ikke direkte kan knyttes til vedlikeholdsetterslep. En slik indikator er andel fylkesvei uten fast dekke.  

 
Diagram 5. Andel fylkesveg uten fast dekke. Troms, Nord-Norge og landet (u/Oslo) 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Diagram 5 viser at andelen fylkesveg uten fast dekke er høyere i Troms enn i Nord-Norge spesielt 

og landet u/Oslo generelt. Både i Troms, Nord-Norge og landet u/Oslo ble andelen fylkesvei uten 

fast dekke redusert fra 2012 til 2014. Det finnes også andre kvalitetsindikatorer for fylkesveinettet 

i KOSTRA, men for flere av disse indikatorene foreligger tall kun for 2014. 2014-tallene viser at 

Troms sine andeler fylkesvei med tillatt aksellast 10 tonn og over, og tillatt aksellast 50 tonn og 

over, var lavere enn i både Nord-Norge og i landet u/Oslo. Også disse indikatorverdiene kan sies å 

uttrykke en lavere standard eller et lavere funksjonalitetsnivå enn normalt på Troms sine fylkesveier.  
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Oppsummering  

Informasjonen revisor har innhentet og fremstilt i dette kapittelet, kan oppsummeres som følger: 

Slik vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms har blitt beregnet av Vegdirektoratet og 

Statens vegvesen, fremstår det som sterkt økende. I mars 2009 var estimatet kr 1,88 mrd. I oktober 

2010, etter at forvaltningsreformen hadde trådt i kraft, ble vedlikeholdsetterslepet beregnet til om 

lag kr 2,5 mrd. Pr. februar 2013 ble vedlikeholdsetterslepet vurdert til å være ca. kr 5,9 mrd., og i 

2014 hadde estimatet steget til ca. kr 6,26 mrd. Det er viktig å være oppmerksom på at måten 

vedlikeholdsetterslepet har blitt beregnet på, ikke er den samme i de fire ovennevnte anslagene. Slik 

revisor forstår beregningene, er det likevel grunn til å anta at de fire ansla kan sies å uttrykke en 

reell og vesentlig økning i vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms. Troms fylkes 

vedlikeholdsetterslep på fylkesveger er ett av landets største. Kvalitetsindikatorer i KOSTRA gir 

indikasjoner på en lavere standard eller et lavere funksjonalitetsnivå på Troms sine fylkesveier, 

sammenliknet med i landet for øvrig (ekskl. Oslo).  
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7 OPPSUMMERING  

Troms fylkeskommunes ressurser, kompetanse og ledelse av samferdsels- og miljøetaten og 

oppgavene på fylkesvegområdet samt rolle- og ansvarsfordeling i forhold til Statens Vegvesen. 

 

Troms fylkeskommune får rammetilskudd fra staten. Det ligger ulike formler til grunn for beregning 

av midler til investeringer og midler til vedlikehold og drift. Fra og med 2014 har staten øremerket 

midler til innhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger. Troms fylkeskommune kan søke om 

midler til skredsikringstiltak og kan gjøre investeringer ved bruk av rentekompensasjonsordning. 

Samferdselsmidler som ikke er øremerket fra statens side, kan fylkeskommunen disponere som de 

vil. 

 

Vår undersøkelse har vist at det som karakteriserer den økonomiske situasjonen på 

fylkesvegområdet er at rammetilskuddene som opprinnelig var planlagt brukt til investeringer, 

omdisponeres til å få utført drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Innenfor drift- og vedlikeholdsrammen 

inngår kostnadene til de såkalte faste driftskontraktene. Disse utgjør den klart største delen av drifts- 

og vedlikeholdsrammen, og fylkeskommunens handlingsrom påvirkes av kostnadsnivået på 

driftskontrakene. Rammen til drift- og vedlikehold påvirkes videre av kapitalkostnader, avdrag på 

rentekompensasjonslån og at deler av investeringskostnadene med de to store prosjektene 

Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen skal dekkes av drifts- og vedlikeholdsrammen.  

 

Vår KOSTRA-analyse viste at Troms fylkeskommunes netto driftsutgifter til fylkesvegene fremstår 

som høye, sammenliknet med andre fylkeskommuners. Produktiviteten i driften av fylkesveger i 

Troms fremstår som lav, særlig i 2013 og 2014. Fra fylkeskommunens side fremholdes det 

imidlertid – etter revisors syn rettmessig – at prioritering av vedlikeholdsaktiviteter påvirker 

produktivitetsindikatorene. 

 

Troms fylkeskommune v/Samferdsels- og miljøetaten har bestemte personer med oppgaver knyttet 

til fylkesveger Administrasjonen ble styrket ved innføringen av forvaltningsreformen. Kompetansen 

i etaten er knyttet til budsjett og regnskap. Etaten benytter seg av og må basere sin beslutninger på 

fagkompetansen i Statens vegvesen.  

 

Oppgavene på fylkesvegområdet er beskrevet i de overordenede planene for fylkesvegnettet i 

Troms. En generell oppgave for Samferdsels- og miljøetaten er å motta og behandle rapporteringer 

fra Statens vegvesen.  

 

For rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til Statens vegvesen gjelder rammeavtale og 

leveranseavtale. Avtalene inneholder bestemmelser om blant annet finansiering, innkjøpsprosess, 

dokumenter som skal godkjennes av fylkeskommunen, omdisponeringer og regler for dialog og 

rapporteringer. Leveranseavtalen viser hva de totale rammene til investering, drift og vedlikehold 

og innhenting av etterslep er, og det fremgår hvilke prosjekter den totale rammen skal fordeles på 

det aktuelle året. Samferdsels- og miljøetaten mener at utfordringene i forholdet mellom 

fylkeskommunen og Statens vegvesen er knyttet til kontakt med eksterne og kvaliteten på 

kostnadsoverslagene som ligger til grunn for politiske vedtak. Ifølge etaten har ikke 

fylkeskommunen kapasitet til en effektiv og entydig oppfølging av rapporteringen fra Statens 

vegvesen.  
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I hvor stor grad følger fylkeskommune opp ramme- og leveranseavtalene i praksis? 

 

Etter revisors vurdering har Troms fylkeskommune for året 2014 delvis påsett at Statens vegvesen 

Region nord leverer årsrapport, kvartalsrapport og månedsrapporter, slik ramme- og 

leveranseavtale foreskriver.  Revisor ser imidlertid at partene har løpende dialog og gjør tilpasninger 

seg imellom vedrørende rapporteringstidspunkter og rapporteringshyppighet. 

 

Videre er revisors vurdering at Troms fylkeskommune har gitt tilbakemelding på kvartalsrapportene 

fra Statens vegvesen slik rammeavtalen foreskriver.  

 

Revisors vurdering er at Troms fylkeskommune har kalt inn til og ført referat fra oppfølgingsmøter 

med Statens vegvesen Region nord, men ikke med den hyppigheten som ramme- og leveranseavtalen 

foreskriver.  

 

Etter revisors vurdering mottar Troms fylkeskommune tilstrekkelig dokumentasjon i henhold til 

rammeavtalen pkt. 5.4 og leveranseavtalen pkt. 5.5. for utbetaling til Statens vegvesen Region nord.  

 

Slik revisor har avgrenset sine undersøkelser til å gjelde Troms fylkeskommunes praksis for 

rapporterings- og styringsdialog med Statens vegvesen Region nord, er revisors konklusjon at Troms 

fylkeskommune i stor grad – men ikke fullt og helt – følger opp ramme- og leveranseavtalen i 

praksis.  

 

 

Hvor stort var vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Troms før forvaltningsreformen i 

2010, og hvor stort var det totale etterslepet ved utgangen av 2013? 

 

I forkant av innføringen av forvaltningsreformen ble det lagt til grunn at vedlikeholdsetterslepet på 

fylkesvegene pr. 2009 utgjorde kr 1,88 milliarder for Troms sin del. I 2013 ble 

vedlikeholdsetterslepet estimert til i underkant av kr 5,9 milliarder. Det ligger ulike definisjoner av 

vedlikeholdsetterslep til grunn for de to beregningene foretatt av Statens vegvesen, og tallene er 

derfor ikke direkte sammenlignbare. Likevel kan man si at vedlikeholdsetterslepet var vesentlig 

høyere enn det som ble lagt til grunn ved innføringen av forvaltningsreformen i 2010. 

 

For Troms sin del er det estimert et vedlikeholdsetterslep pr. 2014 på kr 6,26 milliarder. Justert for 

inflasjon utgjør dette en økning i vedlikeholdsetterslep på 2,7 % siden kartleggingen fra 2013. 

 

I skrivende stund arbeides det med å utvikle en strekningsstrategi for innhenting av etterslepet og 

denne sammen med en beskrivelse av hva som trenges for å kunne innhente etterslepet i løpet av 20 

år vil inngå i rulleringen av Regional Transportplan (2018-2027). 
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8 HØRING 

KomRev NORD sendte utkast til endelig rapport til Troms fylkeskommune v/fylkesrådsleder 

21.1.2016. Innen fastsatt frist for høringsuttalelse mottok vi tilbakemelding om at fylkeskommunen 

hadde gjennomgått rapporten og at den var grei. Fylkeskommunen gjorde oss oppmerksom på et 

avsnitt (på side 40) som kunne misforstås, og dette har vi rettet opp. Utover dette hadde ikke Troms 

fylkeskommune kommentar til rapporten. 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Troms fylkeskommune: 

 

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole, 2015 

Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter, 2014 

Offentlige anskaffelser, 2013 

Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten, 2012 

Miljørevisjon – inneklima i fylkeskommunens bygg, 2010 

Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger, 2010 

Ungt entreprenørskap i Troms, 2008 

Bruken av RDA-midler, 2008 

Offentlige anskaffelser, 2007 

Økonomistyring, 2006 

Bevertning og representasjon Troms fylkeskommune, 2006 

Tilpasset opplæring i Troms fylke, 2005 

Trygg skolevei i Troms, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms og ni kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes, Sjøvegan 

og Storslett.  

 

Vi har 34 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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