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Vegdirektoratet har merket seg at drøftelsene og forslagene fra utredningsutvalget i hovedsak
er rettet inn mot privat sektor. Videre her man merket seg at utvalget i hovedsak tar for seg
medvirkningsordninger som er basert på lov og forskrift. Merknader knyttet opp mot det
avtalebaserte medvirkningssystemet i staten faller følgelig noe utenfor det det spørres om. Ut
fra dette har Vegdirektoratet ingen vesentlige merknader til utredningen.

Vegdirektoratet vil bemerke at en har merket seg diskusjonen i rapporten om vernetjenestens
engasjement i problemstillinger knyttet til det ytre miljø. For sin del antar direktoratet at
vemetjenestens oppgaver fortsatt bør være knyttet til arbeidsmiljøet i mer tradisjonell
forstand. Vi vil følgelig gi uttrykk til støtte for fiertallets syn på dette punkt.

Vegdirektoratet finner grunn til å gjøre oppmerksom på en erfaring knyttet opp mot
utskillelsen av Vegvesenets produksjon. Som kjent ble den skilt ut ved årsskiftet 2002/2003
og gikk inn i det nyopprettede statseide aksjeselskapet Mesta. I omdanningsprosessen oppsto
det noe usikkerhet rundt hvordan medvirkningsprosessen skulle håndteres. Fagforeningene
hadde sin ordning med Statens vegvesen inntakt, men Vegvesenet hadde ikke ansvar for det
nye aksjeselskapet og den politikken det ønsket å føre for eksempel vedrørende bemannings-
og organisasjonsspørsmål. Arbeidstakerne og deres faglige organisasjoner ga tydelig uttrykk
for at de forventninger de hadde til tempo i etableringen av interimsorganisasjonen/selskapet
og til å få nødvendige avklaringer derfra ikke ble oppfylt. Dette skapte usikkerhet og uro, noe
som også smittet over på forholdet mellom partene i Vegvesenet. Problemene lot seg stort sett
løse i praksis gjennom et godt samarbeid mellom alle berørte, og det er vel mulig at
problemstillingen er av mer praktisk enn formell art, men vi vil som nevnt dele vår erfaring på
dette punktet.
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