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• Forventinger fra 
samferdselsdepartementet/samferdselskomitéen 

• Penger fra kommunaldepartementet

• Endringer i inntektssystemet

Hovedbudskap 

Hvordan påvirker dette våre muligheter til å utbedre, drifte og 
vedlikeholde våre veger? 



• Størst på fylkesveg: 6.926 km

• Nest størst på riksveg: 1.473 km

• Fylkesveger forventes å være faste 
omkjøringsveger for riksvegnettet –
beredskapshensyn

• Det er flere som dør eller blir hardt skadd 
på fylkesveger enn på riksveger 

Innlandet 



• Inntektssystemet fordeler rammetilskuddet fra staten til 
fylkeskommunene. 

• Det overordnede målet med inntektssystemet er å utjevne 
fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger, slik at 
forholdene legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til 
innbyggerne over hele landet

• Et viktig prinsipp er at fylkeskommunene skal få full 
kompensasjon for utgifter ved tjenesteytingen som de ikke 
kan påvirke selv

• Kostnadsnøkkelen skal fange opp de bakenforliggende 
faktorer

Inntektssystemet



• Kostnadsnøkkelen er et sett med objektive 
kriterier og tilhørende vekter som blir brukt 
til å beregne en indeks for hvor dyr en 
fylkeskommune er å drive

• Endringer i kriteriene og vektingen fører til 
omfordeling av midler og kan få store 
konsekvenser for den enkelte 
fylkeskommune

Inntektssystemet



• Endringene i inntektssystemet har sentraliserende 
trekk

• I 2015 «tapte» Hedmark på grunn av relativt lav 
andel yngre (6-34 år) og at mange bor spredt 

• Fra 2020 vil Innlandet «tape» blant annet på 
grunn av at lengde fylkesveg er foreslått tatt ut 
som kriterium 

• KS har beregnet at endringene i kostnadsnøkkelen 
for fylkesveier alene vil gi et negativt utslag for 
Innlandet på ca. 82 mill. kroner – tilsvarer 10 % av 
budsjettet for drift og vedlikehold

Inntektssystemet



Kriterium Dagens nøkkel Forslag til ny 
nøkkel

Alternativt 
forslag

Fylkesveifaktor/MOTIV 0,7746 0,8035 0,8821

Veilengde 0,1127

Innbyggertall 0,1127 0,1965 0,1179

Sum 1,0000 1,0000 1,0000

Ny kostnadsnøkkel for fylkesvei

• Også de nye endringene i inntektssystemet fra 2020 
har sentraliserende trekk

• Det er en ulempe å være et stort geografisk fylke 
med mye fylkesveg og relativt få innbyggere. 

• Vegene er viktige veger for hele landet, både 
næringsliv og persontransport.

• Klima og vær påvirker ulik drift av veger 



• MOTIV brukes til å fordele ressurser mellom 
fylkene

• Fylker som har veger som er kostbare å 
drifte og vedlikeholde, vil få mer penger enn 
fylker som har veger som er mindre kostbare

• Dagens standard på vegnettet er ikke bare 
resultat av prioritering av veg, men også 
muligheten for å prioritere veg – gjennom 
størrelsen på frie midler

• MOTIV er selvforsterkende

MOTIV



• Det er i inntektssystemet satt 
av noe midler til 
kompensasjon for skader på 
kommunal og fylkeskommunal 
infrastruktur etter naturskader

• I Innlandet er det årlig 
utfordringer og skader på 
vegnettet på grunn av 
flomskader

• Det er gjort endringer i 
retningslinjene for 
kompensasjon for flomskader

Skjønnsmidler i 
inntektssystemet



Endringer i retningslinjene for 
kompensasjon av flomutgifter

Tidligere retningslinjer Nye retningslinjer 

Departementet dekket halvparten av 
fylkeskommunens ekstraordinære 
utgifter 
+
Dersom fylkeskommunen hadde 
merutgifter utover 250 kroner per 
innbygger etter at departementet 
hadde dekket halvparten, dekket 
departementet i tillegg det 
overskytende beløpet

Fylkeskommuner som har utgifter 
som i sum overstiger 250 kroner per 
innbygger, kan søke om å få 
kompensert deler av de medgåtte 
utgiftene

Med de nye retningslinjene må Hedmark fylkeskommune dekke 
ca. 50 mill. kroner (årlig) selv før det blir vurdert kompensasjon



• Ta høyde for antall kilometer veg!

• Ta høyde for at ulik geografi og klima krever 
ulik drift

• Bidra til god standard på «beredskapsveger» 

Oppsummert - hva må tas hensyn til: 



Takk for meg!


