
Høringsseminar – Utredning av nasjonale føringer for riks- og 

fylkesveg 

Tidspunkt: Torsdag 11. juni kl. 12 – 15 

 

 

Bakgrunn og formål: 

Vi viser til utredningen om behov for nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnett etter overføring 
vegadministrasjonen for fylkesveg til fylkeskommunene. Utredningen er sendt på høring med frist for 
innspill 1. november 2020. Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet 
og gjelder behov for nasjonale føringer både knyttet til planlegging, utbygging, forvaltning og drift og 
vedlikehold av riks og fylkesvegnettet. Behovene for nasjonale føringer er vurdert både med tanke på 
å sikre enhetlighet, kvalitet og effektivitet i oppgavegjennomføringen knyttet til riks- og 
fylkesvegnettet, handlefrihet for fylkeskommunene, samt oppfyllelse av nasjonale mål for vegeierne.  
 
Høringsseminaret gjennomføres for å presentere innholdet i utredningen nærmere, svare på 
oppklarende spørsmål og å gi mulighet for en diskusjon i forkant av endelig behandling av 
høringsinnspillene.  
 
Praktisk: 

Seminaret gjennomføres som videokonferanse på grunn av Covid-19-pandemien. Vi kommer tilbake 

til detaljer rundt oppkobling, da valg av løsning kan påvirkes av antall deltakere.  

Vi inviterer til å sende inn spørsmål og synspunkter til rapporten skriftlig i forkant av seminaret, 

særlig hvis det er oppklarende spørsmål som kan svares ut felles innledningsvis. Men også andre 

refleksjoner og foreløpige tilbakemeldinger tar vi gjerne imot i forkant av seminaret, for å kunne stille 

mest mulig forberedt. 

Tidsplanen som er satt opp i programmet er tentativ. Programmet vil kunne bli tilpasset omfanget av 

deltakere og innspill som kommer opp på seminaret, men innenfor den tidsrammen som er satt. 

 

Program 

12.00 – 12.45: Innledning og presentasjon av rapporten 

12.45 – 13.00: Oppklaringer og svar dersom det er spørsmål som har kommet fra flere i forkant av 

seminaret 

13.00 – 13.10: Pause 

13.10 – 14.50: Runde med høringspartene - Refleksjoner, spørsmål, foreløpige tilbakemeldinger 

14.50 – 15.00:  Oppsummering 

 

Frist for å melde seg på seminaret, for de som ikke allerede er påmeldt, er 3. juni til 

henrik.vold@vegvesen.no. 
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