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Høring - regelråd for næringslivet

Vi viser til Departementets brev av 8. januar.

Statens vegvesen har god dialog med ulike organisasjoner i næringslivet knyttet til vår
virksomhet. Innen forvaltning, planlegging, vegbygging, og trafikant- og kjøretøyområdet er
vi med å sette rammer for næringslivets ønsker om utvikling av transportsystemet.

Statens vegvesen er satt til å forvalte til dels kryssende hensyn, der det overordnede målet for
etatens virksomhet er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem.
De ranmier vi gjennom vår virksomhet er med å sette bl.a. for næringslivets transporter vil
alltid måtte bli utviklet på bakgrunn av slike til dels kryssende mål. I arbeidet med utvikling
av bl.a. regelverk og planer er det normalt slik at ulike frivillige aktører blir gitt god anledning
til å delta i prosessene, gjerne både innledningsvis og ved formelle høringsrunder. Slik er
næringslivets syn en del av beslutningsgrunnlaget.

Noen spørsmål det er naturlig å stille seg er bl.a.:
I hvilken grad vil et statlig regelråd bidra til å høyne kvaliteten på våre planer og
utredninger?
Kan formålet med et regelråd bli tilfredsstillende ivaretatt av forvaltningen og
regjeringen?
Er virksomheten til Statens vegvesen av en slik art at et regelråd vil ha begrenset
kompetanse ogieller kapasitet til å vurdere konsekvenser og utredningsbehov?

Statens vegvesen driver en virksomhet som har stor interesse i samfunnet, og virksomheten
følges tett av riksmedia, ulike forvaltningsorgan og mange frivillige organisasjoner. Slik får vi
stadig tilbakemeldinger på vår virksomhet. Disse tilbakemeldingene brukes til et kontinuerlig
forbedringsarbeid av virksomheten. Når det gjelder ulike rammer vi setter for næringslivet
opplever vi i dag at aktuelle interesser gir oss både faglig gode og tydelige tilbakemeldinger.

På denne bakgrunnen tillater vi oss å stille et spørsmål ved om et regelråd vil ha stor
betydning for vår virksomhet. Vi mener videre, sett på bakgrunn av våre erfaringer og vår
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virksomhet, at det bør vurderes om formålet med et regelråd like godt kan bli ivaretatt av
allerede etablerte institusjoner.
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