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Innspill fra Statens vegvesen til stortingsmelding vedrørende arbeidsrelevans 

i høyere utdanning 

Vi viser til brev av 25. april 2019 (ref. 19/926-2), med vedlegg fra Kunnskapsdepartementet. 

De spørsmål Kunnskapsdepartementet stiller er nå drøftet i Vegdirektoratet og regionene. 

Dette notatet gjengir våre synspunkter. Supplerende spørsmål om helse,- sosialfag,- og 

lærerutdanning er utelatt, da disse i liten grad berører vår virksomhet. 

 

1. Hovedutfordringer som bør omtales i meldingen 

 

Hovedutfordringer. Vi mener de hovedutfordringer departementet beskriver er relevante og 

gjenkjennelige. Vi vil også peke på behovet for tilstrekkelige rammebetingelser (kapasitet, 

økonomi) når det gjelder å ivareta arbeidsrelevant utdanning gjennom samarbeid med 

lærestedene, da dette gjerne kommer i tillegg til ordinære driftsoppgaver i virksomhetene. 

Når det gjelder lærestedene opplever vi at de kan se det som utfordrende å forholde seg til 

et stadig mer komplekst (og i økende grad fragmentert) aktørbilde, hvor det bl.a. kan være 

uklart hvilken instans det er som har ansvar og myndighet.  

 

Kompetansebehov. I tillegg til å ha solid «basiskompetanse» er det også viktig at studentene 

utvikler god endringskompetanse (innovasjon, omstilling, samhandling m.m.) slik at de kan 

håndtere endrings- og utviklingsbehovet i virksomhetene de jobber i. Vi ser også behov for 

at nye emner og fagområder kobles sammen, og hvor digitalisering og anvendelse av IT er 

gjennomgående. 

 

Samarbeid. Vi ser behov for tettere samhandling mellom akademia, næringsliv og 

myndigheter. Det planlagte «Initiativ for samferdsel» (IFS) vil kunne være et bidrag til å møte 

dette behovet. Den etablerte Næringslivsringen NTNU er et eksempel på et velfungerende 

samarbeid. 
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2. Samarbeid om høyere utdanning 

 

Motivasjon for samarbeid. Vi opererer med utgangspunkt i sektoransvar gitt av 

Samferdselsdepartementet, og betrakter samarbeid med lærestedene som en investering 

med tanke på både vårt eget og sektorens kompetansebehov. Det er viktig å sikre at det 

utdannes et tilstrekkelig antall kandidater med riktig kompetanse innen våre kjerneområder. 

Vi ser også verdien av å få tilført «fersk» kompetanse som kan utfordre oss på egen praksis 

og tilnærminger. 

 

Samarbeidsformer og utbytte. Statens vegvesen har samarbeidsavtaler med utvalgte 

universiteter og læresteder. Et sentralt bidrag fra vår side er arbeidslivsrelevante 

gjesteforelesninger i undervisningen, og vi ser på kontakten med studentene som spesielt 

verdifull. Kontakten med læresteder og studenter fører i mange tilfeller til samarbeid om 

bachelor- og masteroppgaver med oss. Statens vegvesen tar også årlig inn et betydelig 

antall sommerstudenter i virksomheten. Vi har noe mer blandede erfaringer med fag og 

undervisningsområder der lærestedene utelukkende har basert seg på ekstern bistand, f.eks. 

fra konsulentbransjen. 

 

3. Samarbeid om studentenes læring 

 

Bidrag til arbeidsrelevans. «Initiativ for samferdsel» (IFS) vil kunne bidra til en styrket 

koordinering og målretting av samarbeidet mellom bransje, myndigheter og akademia. På 

individnivå mener vi at en mer utstrakt bruk av praksis i virksomheter under utdanning vil 

styrke kandidatene ved overgang fra studier til arbeidsliv. Det er imidlertid en forutsetning at 

virksomhetene har tid og ressurser til å følge opp studentene, se også spm. 1.  

 

Innovasjon og entreprenørskap. Tilrettelagte programmer som f.eks. «Eksperter i team» (EiT) 

ved NTNU har vist seg fruktbart. Konseptet «Innovasjonscamp», som vi gjennomfører årlig 

ved UiA og USN har også vist seg å gi studentene trening i innovativ tenkning. 

 

4. Myndighetsnivå 

 

Tettere samarbeid. Det er ønskelig med tettere, mer helhetlige og målrettede 

samarbeidsformer. En viktig forutsetning for dette er en tydeliggjøring av mandat, krav og 

forventninger, både når det gjelder akademia og arbeidsliv. Når det gjelder akademia kan 

man eksempelvis se for seg at enkelte læresteder tildeles et særlig ansvar for utvalgte fag- 

og kompetanseområder. 

 

5. Eksempler 

Statens vegvesen har gode erfaringer med å tilby relevante bachelor- og masteroppgaver, 

arbeidsrelevante gjesteforelesninger, ekskursjoner/befaringer, «Innovasjonscamp», og 

forskningssamarbeid som gir arbeidsrelatert kunnskapsutvikling og faglig oppdatert 

undervisning. 
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69000 HR- og administrasjonsavdelingen 

Med hilsen 

 

Vidar Lødrup 

Direktør 
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