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Det vises til Samferdselsdepartementets ekspedisjon av 24.04.09 der høringsinstansene
bes å ta stilling til om det skal opprettes et eget vegtilsyn for infrastrukturen på vegen,
som skal føre kontroll med at staten, fylkeskommunen og kommuner etterlever krav til
trygghet, regulerer og fatter normerende vedtak, informerer og sørger for god
områdeovervåkning.

Det er mange forhold som veier for og imot opprettelsen av et vegtilsyn for
infrastruktur, som bedre kan vurderes av andre instanser enn Helse- og
omsorgsdepartementet, og departementet velger på bakgrunn av dette ikke å ta stilling
til opprettelsen av et tilsyn for infrastruktur på veg.

Ut i fra et ulykkes- og trafikksikkerhetsperspektiv mener Helse- og
omsorgsdepartementet at et hvis det opprettes et vegtilsyn for infrastruktur på veg, er
det viktig at dette tilsynet hele tiden gjør vurderinger om best bruk av ressurser i
forhold til trafikksikkerhet. Et ensidig fokus på veginfrastruktur kan overskygge andre
trafikksikkerhetstiltak som kanskje er mer kostnadseffektive. Slik det påpekes i
rapporten har utvalgsarbeidet ikke gitt grunnlag for å si noe sikkert om den
kvantifiserbare effekten ved opprettelsen av et tilsyn, og det kan her være nyttig med
videre utredning for best mulig trafikksikkerhet og anvendelse av ressursene.
Ved ev. opprettelsen av et tilsyn forutsettes et tett samarbeid med andre aktører som
arbeider aktivt for sikkerheten knyttet til trafikant og kjøretøy, og egen fagkompetanse
på hele spekteret av virkemidler innenfor trafikksikkerhet i tilsynet.
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I forbindelse med ulykkesforebygging på veiene er stedfesting av ulykker viktig. Dette
for å avdekke om ulykken skyldes infrastruktur av veien, uoversiktlige kryss eller andre
forhold. I forbindelse med registrering i norsk pasientregister (NPR) er det stilt høyere
krav til Helsepersonells registreringer etter ulykker. Det åpnes for å registrere
trafikkulykkers kartkoordinatorer, selv om det vil ta tid og utstyr å innarbeide dette.
Dette er data som vil være viktig styringsinformasjon for et ev vegtilsyn.

Til orientering er Helsdirektoratet og Helsetilsynet gitt anledning til å uttale seg i
saken, og de vil evt. sende selvstendige uttalelser direkte til Samferdselsdepartementet
innen fristen for høringen utløper.

Med vennlig hilsen

Berg e.
underdire r

Kopi:
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn

Side 2

Rene Høe -Kr
rådgiver


