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Innspill i forbindelse med statsbudsjettet 2021 

 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er landets største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med over 92 000 medlemmer. NITOs medlemmer planlegger, prosjekterer, bygger og 

bruker samferdselsløsningene i Norge. 

 

Sikker transport og framkommelighet er nødvendig for å bidra til verdiskaping og sikre bærekraftig 

utvikling. For å lykkes med målene er kompetanse en kritisk faktor. Derfor er det bekymringsverdig at 

det i Prop. 1 S (2020–2021) kuttes betydelig i Statens vegvesens investeringsmidler.  

 

Med en reduksjon på 2 mrd. kr til Statens vegvesen i Statsbudsjett 2021 sammenlignet med 

inneværende budsjettår, medfører det foreslåtte budsjettet et dypt innhogg i etatens menneskelige og 

økonomiske ressurser. Dette til tross for at regjeringen har uttalt at bro- og veibygging skal være et 

tiltak for å hindre et fall i sysselsettingen under koronapandemien. Inntektene fra bompenger har 

også blitt redusert med 1 mrd. kr. Konsekvensene av kuttene er at nye prosjekter ikke kan 

igangsettes. Samtidig står etaten overfor store bemanningsutfordringer.  

    

Statens vegvesen har det siste året gjennomgått store endringer, og det har oppstått en alvorlig 

situasjon når det gjelder tilgang til kompetanse og koordinering av ressurser. Som følge av 

utviklingen preges etaten av kompetanseflukt og -tap. I løpet av kort tid har Statens vegvesen gått fra 

rundt 7500 til 4500 ansatte. Dette skyldes i hovedsak gjennomføringen av Regionsreformen og 

overgangen fra geografiske regioner til landsdekkende divisjoner. Reformene har ført til at Statens 

vegvesen har mistet verdifull kompetanse. Rundt 1400 ansatte og deres oppgaver er overført til de 

nye fylkene, mens nærmere 1600 ansatte har sagt opp blant annet som følge av usikkerhet og uro. 

Av de som har sluttet i år, er gjennomsnittsalderen 43 år. Gjennomsnittsalderen i Vegvesenet har økt 

og ligger nå på over 50 år. Med andre ord er framtidens personellressurser og kompetanse i ferd 

med å forvitre. Mellom 1. januar og 31. august har 286 personer sluttet. 37 prosent av disse har valgt 

å gå av med pensjon, mens hovedårsaken til at de øvrige ansatte har sluttet, er frykt for egen framtid 

og mangel på forutsigbarhet.  

 

Vi er farlig nær en situasjon der landet ikke lenger har en statlig vegadministrasjon som kan ivareta 
dagens infrastruktur, utvikle denne, ivareta trafikksikkerhet, utvikle det digitale vegnettet, påvirke 
klimabelastningen fra samferdselssektoren eller ivareta dagens sektoransvar – for å nevne bare 



 

noen oppgaver. Situasjonen er kritisk. Hvis budsjettene reduseres ytterligere og oppgavevolumet går 
ned, vil Statens vegvesen bli tvunget til å fortsette nedbemanningen.  
  
 
NITO ber Transport- og kommunikasjonskomiteen bistå med å sikre forutsigbare og stabile 
rammebetingelser for Statens vegvesen. Vi ber om at Statens vegvesen bevilges tilstrekkelig 
finansiering som sikrer at etatens samfunnsoppdrag oppfylles, og at Norges fremste fagmiljø innen 
vei ikke går i oppløsning.     
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