
 
 

 

Til: Transport- og kommunikasjonskomiteen 

Fra: Landsorganisasjonen i Norge 

 

 

 

Innspill til budsjettproposisjon nr. 1S 2020 for Samferdselsdepartementet 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) mener Statsbudsjettet for 2020 har mye positivt i seg, men også 

en del negative konsekvenser som følge av de prioriteringene som er foretatt. Ambisjonene for 

utvikling av transportsystemet i Norge har økt voldsomt som følge av veksten i bevilgninger til 

samferdsel, og bevilgningen på statsbudsjettet måles derfor opp mot ambisjonene i Nasjonal 

Transportplan. Til tross for at det bevilges 75,4 milliarder til samferdsel for 2020, så innfrir man på 

flere områder ikke målsetningen i NTP.   

 

LO er særlig bekymret for økningen i vedlikeholdsetterslepet på jernbanen, kostnadsutviklingen på 

utbyggingsprosjekter og signalene om at fylkeskommunene avlyser større prosjekter som følge av 

regionreformen.  

 

Regjeringen holder fast på fremdriften med konkurranseutsetting av persontransporten på jernbane. 

LO mener at før man konkurranseutsetter av alt persontog i Norge, må en først få erfaring med de 

pakkene som allerede er lagt ut, før en gjennomfører pakke 4 og 5. 

 

Omstillingen i Statens vegvesen er en av de største omorganiseringene som har skjedd i offentlig 

sektor. Omorganiseringen berører alle de om lag 6500 ansatte. LO ber komiteen om at de innstiller 

på at Statens vegvesen får avsatt midler til omstillingsprosessen.  

 

Kapittel 541, Post 60 

Regjeringen foreslår å øke posten for støtte til bredbåndsutbygging med 50 millioner, slik at den er 

på 256 millioner kr i 2020. Det er positivt at posten øker, men bevilgningen er ikke stor nok til å innfri 

regjeringens mål om 90 prosent dekning med høyhastighetsbredbånd innen 2020. En utdypende 

kommentar til at budsjettet ikke innfrir bredbåndsmålet ligger vedlagt (Vedlegg 1).   

 

 

Klima og kollektivtransport 

LO frykter at avgiften på biodrivstoff vil ha som følge at viktige deler av både varetransporten og 

persontransporten vil gå tilbake til fossilbasert drivstoff. Avgiften begrunnes med et ønske om å fase 

ut palmeoljebasert biodrivstoff, men i så fall bør avgiften rettes spesifikt inn på slikt drivstoff, og 

differensieres slik at biodrivstoff som ikke er palmeoljebasert ikke avgiftsbelegges. 

 

Budsjettet legger opp til 5 prosent økning av CO2-avgiften. For veitrafikken reduseres 

veibruksavgiften like mye som CO2-avgiften økes, og samlet sett vil det ikke gi noen positiv 

klimaeffekt for veitransporten, som står for mer enn 30 % av Norges klimautslipp. 

 



LO savner også signaler til veieiere om aktivt å jobbe for reduksjon av klimagassutslipp knyttet til 

bygging, drift og vedlikehold av veinettet. Tiltak for økt bruk av nullutslippsmaskiner, økt forskning 

og utvikling er satsninger vi gjerne skulle sett det var ambisjoner på i budsjettet.  

 

LO har tidligere foreslått at statens andel i finansiering av enkelte store og særlig viktige 

utbyggingsprosjekter i kollektivtransporten økes fra 50 til 70 %. I budsjettframlegget settes det av 

midler som skal kunne øke denne andelen i noen prosjekter fra 50 til 66 %, men det knyttes til en 

betingelse om at halvparten av økningen brukes til reduksjon av bompenger. LO mener det må være 

en forutsetning at statens økte bidrag til kollektivprosjekter ikke har økte klimautslipp, økt lokal 

forurensing eller svekket framkommelighet for buss og trikk som effekt. 

 

LO vil gjenta vårt tidligere forslag om at det bør utredes en ordning med 

belønningsmidler/miljøavtaler for mellomstore og mindre byer. 

 

LO vil også gjenta forslaget om at Stortinget sørger for at det kommer en satsing fra statens side på 

utbygging og effektivisering av eksisterende gjenvinningsteknologi for biometangass fra avløp og 

avfall, slik at gassen i større grad kan utnyttes som klimanøytralt drivstoff i busstransporten 

 

 

Jernbaneformål 

LO mener det er prisverdig at fokuset på vedlikehold og fornying av eksisterende banenett har økt, 

og at det er kommet en støtteordning for godstransport på bane. Vedlikehold og fornying er svært 

viktig for å gjøre toget til et pålitelig transportmiddel. Støtteordningen er viktig for å sikre 

godstransportens overlevelse og helt avgjørende for å oppnå overføring av gods fra vei til bane og de 

positive samfunnseffektene av dette. 

 

Drift og vedlikehold 

NTP 2018–2029 er det satt som mål at vedlikeholdsetterslepet skal reduseres med en tredel innen 

utgangen av tolvårsperioden (2029). Regjeringens budsjettproposisjon viser imidlertid at etterslepet 

vil øke med 2,2 mrd. kroner innen utgangen av 2020, til om lag 21,5 mrd. kroner. 

 

Det foreslåtte beløpet til drift og vedlikehold (post 71) ligger dessverre betydelig under nivået som er 

angitt for 2020 i det fastsatte handlingsprogrammet for Jernbanedirektoratet. Etter justering for 

generell prisvekst mangler det om lag 540 mill. kroner i forhold til handlingsprogrammet. LO mener 

dette er en uholdbar utvikling og bevilgningene til vedlikehold må økes kraftig slik at 

vedlikeholdsetterslepet blir redusert. 

 

Gods på bane 

Det er positivt at miljøstøtteordningen som ble innført i 2019 blir videreført. Men hele poenget med 

ordningen er at den skal bidra til å opprettholde godstransport på bane mens infrastrukturen 

utbedres. I NTP er det lagt opp til at det skal brukes 5,5 milliarder av godspakken på 18 milliarder i 

første seksårsperiode, noe som i snitt betyr 917 millioner kroner per år. Årets foreslåtte bevilgning 

på 448 millioner er langt under dette, og er ikke tilstrekkelig for å bedre forholdene for gods på 

bane. Det haster derfor med å få på plass tiltak som sikrer lønnsom drift, utbygging av flere lange 

kryssingsspor og bedre terminalkapasiteten så raskt som overhodet mulig. 

 

 

 



Veiformål 

I bevilgningen til veiformål legges det opp til en økning på omlag 650 millioner sammenlignet med 

saldert budsjett 2019. Dette er lavere enn den anslåtte prisveksten for 2020. Samtidig registrerer LO 

at fylkeskommuner avlyser større veiprosjekter på grunn av regionreformen. På denne bakgrunn er 

det grunn til bekymring for at man ikke oppnår målene i NTP med de økonomiske rammer som 

legges til grunn. 

 

LO konstaterer at budsjettforslaget for 2020 på drift og vedlikehold på vei ligger under årlig 

gjennomsnitt for vedtatt NTP. Til tross for veksten er avstanden opp til gjennomsnittlig 

bevilgningsnivå i NTP på over fire milliarder. Dette innebærer at bevilgningene må økes ytterligere 

for hvert kommende år i denne seksårsperioden for å nå målsetningene i vedtatt NTP.   

 

Omorganisering i Statens vegvesen 

Statens vegvesen går gjennom en av de største omorganiseringene som har skjedd i offentlig sektor. 

Sams vegadministrasjon skal fra 01.01.2020 legges ned. 1850 tilsette skal over til fylkeskommunene, 

trafikkstasjoner er foreslått nedlagt eller får endret innhold. Statens vegvesen skal gå fra en regional 

organisering til en divisjonsorganisering. De nesten 5000 ansatte som er igjen i etaten skal 

innplasseres i ny jobb fra 01.01.2020. 

Statens vegvesen skal redusere sine kostnader fra 12,7mrd i 2017 til 10,9 mrd. i 2023 (2020-kroner).  

 I perioden 2015 til 2018 er blant annet konsulenttjenester redusert med 470 millioner. I 2018 ble 

interne kostnader i Statens vegvesen redusert med 470 millioner kroner. Disse reduksjonene har 

rammet etaten kraftig, og som nevnt ligger det krav om ytterligere reduksjoner.  

 

Krava til Statens vegvesen er ikke endret. Etaten skal fortsette å jobbe for nullvisjonen, for å 

redusere klimagassutslipp, for økt digitalisering av tjenester, for å ivareta naturmangfold, reduksjon 

av saltforbruk, for et framtidsrettet transportsystem, nye teknologiske løsninger, samfunnssikkerhet 

og beredskap, styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet, regelverksutvikling, myndighetsutøvelse og 

mye mer.  

Statens vegvesen nærmer seg en turnover på 10 prosent for 2019. Dette er turnover som er utenom 

de som går over til fylkeskommunene fra 01.01.2020. De som slutter tar med seg den viktigste 

kapitalen, den som gjør at vi er best i Europa på trafikksikkerhet, erfaringen og kunnskapen til de 

ansatte. LO er bekymret for hva dette vil gjøre med trafikksikkerheten, med tjenestene til folk og det 

viktige samfunnsoppdraget til Statens vegvesen. 

Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at overføringen av fylkesvegadministrasjonen vil kunne 

medføre betydelige omstillingskostnader. Flere av medlemmene i transport- og 

kommunikasjonskomiteen har understreka at omstillingskostnadene må følges nøye opp og tas 

høyde for i statsbudsjettet for både inneværende og kommende år. I forslaget til Statsbudsjett for 

2020 er det ikke satt av penger til omstillinga i Statens vegvesen. LO ber om at komiteen innstiller på 

at Statens vegvesen får avsatt omstillingsmidler. 

 

Riksveier 

LO registrerer at investeringsandelen på riksveinettet er på omtrent samme nivå som for 2019 og at 

vedlikeholds rammen er økt i forhold til inneværende budsjett. LO er likevel bekymret for om 

Statens vegvesen har menneskelige ressurser som trengs for å løse oppgavene, som følge av at 

veldig mange med god veikompetanse har sluttet i etaten.  

 



Fylkesveier 

LO vil understreke at fylkeskommunene har store utfordringer med fylkesveier i svært dårlig 

forfatning. Særlig trenger de mest belastede fylkesveiene et betydelig vedlikeholds løft. Behovene 

for oppgradering av fylkesveiene er langt større enn det budsjettfremlegget legger opp til. 

Beregninger av underdekningen på bevilgninger til drift og vedlikehold på fylkesveinettet er estimert 

til cirka 2,4 milliarder per år. 

 

Det er satt av 100 millioner kroner i en tilskuddsordning til særlig viktige fylkesveger i hele landet, 

det betyr ca. 10 millioner kroner til hvert av de nye fylkene etter sammenslåing. LO har merket seg 

at flere fylker har bemerket at denne bevilgningen knapt vil dekke planleggingskostnaden til enkelte 

fylkesveiprosjekter. 

 

OPS 

LOs erfaring er at offentlig finansiering gjennom prosjektfinansiering med forutsigbare offentlige 

budsjettrammer og tidsforløp er å foretrekke fremfor privat finansiering og OPS. Når regjeringen 

likevel har valgt å legge til rette for OPS som kontraktsform, må bruken baseres på at dette er den 

mest egnede kontraktsformen for det aktuelle utbyggingsprosjekt. Det vil være svært uheldig 

dersom andre faktorer bestemmer omfanget av OPS-prosjekter. 

 

Skred- og tunnelsikring 

LO har etterlyst en kartlegging av særskilt utsatte veistrekninger med tanke på skred- og 

tunnelsikring over flere år. Det henvises i denne sammenheng til Stortingets egne ambisjoner om et 

skredsikkert veinett innen 2030. Behovet for opprustning av tunnelstandarder må ha høy prioritet av 

hensyn til trafikksikkerhetshensyn og for faren for alvorlige ulykker i tuneller. 

 

Bompenger 

LO har støttet at brukerfinansiering gjennom bompenger kan være en del av finansieringen av 

veiprosjekter, men har i mange år advart mot at bompenger ikke må utgjøre en for stor del av den 

totale veifinansieringen. Dette vil kunne medføre uheldige sosiale utslag og økende motstand til 

finansieringsformen. LO registrerer nå en økende motstand som følge av at brukerfinansieringen har 

økt kraftig de senere årene. Det er derfor positivt at regjeringen foreslår et bompengekutt på 1,4 

milliarder i distriktene og 425 mill. i de fire største byene.  Samtidig er det lagt opp til at 

bompengeselskapene skal bidra med ytterligere 1,2 milliarder neste år – totalt 9,8 milliarder uten at 

det fremgår noen fordelingsnøkkel for bilistenes andel. Dette kan bety en økning. LO vil derfor 

understreke at alternative finansieringsformer som f.eks. veiprising, må utredes snarest for å oppnå 

en mest mulig effektiv og rettferdig brukerfinansiering. Det vises i denne sammenheng til TØIs nylige 

fremlagte rapport om behovet for å innføre mer bærekraftige bilavgifter gjennom veiprising. 

 

Døgnhvileplasser for tunge kjøretøy 

Arbeidet med å få etablert et landsomfattende nett av godkjente, trygge døgnhvileplasser startet for 

fullt i 2007. 10 år senere fikk vi en nasjonal handlingsplan for etablering av døgnhvileplasser der man 

la opp til ca. 90 plasser innen utgangen av 2023. Per i dag har vi 45 plasser.  

 

I budsjettforslaget settes det av omlag 30 mill. kr til miljø- og servicetiltak. Midlene vil i hovedsak bli 

brukt til støyskjermingstiltak, samt enkelte tiltak i terrenget langs veien. Videre prioriteres midler til 

å etablere og oppgradere døgnhvileplasser. Det angis ikke antall eller utbyggingstakt på dette viktige 

området. LO mener dette er direkte provoserende på en bransje som fra før har store utfordringer 

med å utføre det oppdraget de er satt til. 



 

Kontroll av tunge kjøretøy  

I budsjettforslaget er det flere steder påpekt at «kontroll av tyngre kjøretøy på vinterføre styrkes 

ytterligere» LO støtter en styring av kontrollaktiviteten, men vi kan ikke se at det er satt av 

ytterligere penger til dette formålet. Vi legger til grunn at det blir foretatt en omdisponering og 

nedtrekk på andre aktiviteter. Ifølge Samferdselsministeren skal det ligge 20 millioner kroner til 

styrking av kontrollaktiviteten, i tillegg til endrede krav til dekk og kjetting. Økt kontrollvirksomhet på 

grenseovergangene vinterstid er viktig, men LO vil også påpeker viktigheten av en generell høyere 

kontrollvirksomhet. 

 

Kystforvaltning 

LO har merket seg at forslaget til Statsbudsjett for 2020 er det lagt opp til at Kystverket får om lag 

2,4 mrd. Det er en reduksjon på vel 200 millioner i forhold til 2019-budsjettet. Dette begrunnes med 

Kystverkets ansvar for fiskerihavnene nå er overført til de nye folkevalgte regionene. LO har også 

merket seg at avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen forutsetter at Kystverket skal ha et høyt 

tempo i effektivisering av driften. Denne effektiviseringen må ikke gå på bekostning av ansatte eller 

sikkerheten langs norskekysten. 

 

LO vil understreke viktigheten av fortsatt videre framdrift av fornyingsplanen for Kystverkets fartøy. 

Dette er helt nødvendige tiltak som vil bidra til fornyelse av flåten, slik at de kan ivareta dagens og 

fremtidige krav. Kystverkets oppgraderingsplaner på nye fartøyer må derfor følges opp fremover. 

Samtidig er det viktig at personellets kompetanse ivaretas og styrkes på en tilfredsstillende måte. 

Det er positivt at det er satt av 10 millioner kroner til utvikling av intelligente transportsystemer for 

maritim sektor, herunder forskning og teknologiutvikling knyttet til trafikkovervåkning, autonome 

fartøy og transportløsninger. Dette vil styrke sjøsikkerheten langs kysten. 

 

LO har også merket seg at det ikke er foreslått budsjettmidler som følge av at Kystverket som følge 

av ny havne og farvannslov har fått alt ansvar for utbedring av farvann. Dette vil etter all 

sannsynlighet medføre at dette arbeidet vil kunne bli nedprioritert. Før fremlegget av 

budsjettforslaget for 2020 hadde kystkapitlet et etterslep på nærmere 30 prosent i forhold til 

inneværende NTP. Med regjeringens budsjettforslag øker etterslepet nå til over 30 prosent, noe som 

er en uheldig utvikling. 

 

Multifunksjons- og slepebåtberedskap 

LO vil understreke viktigheten av tilfredsstillende oljevernmateriell til Kystverkets nye 

multifunksjonsfartøy og øvrige fartøy. Aktivitetsnivået og omfanget av oljetransporten tilsier at vi 

har fortsatt har behov for en markant økning av den totale oljevernberedskapen og nødvendig 

kompetanse hos mannskapene. LO vil understreke erfaringene med at slepebåt- og 

multifunksjonsberedskap har hindret ulykker langs norskekysten. 

  

Farledsprosjekter 

I statsbudsjettet er det foreslått 78,3 millioner til investeringer i farleder, og ifølge Kystverket gir ikke 

dette rom for nye prosjekter i 2020. LO, NHO, Fellesforbundet og Norsk Industri har bedt regjeringen 

om å komme med en tilsagnsfullmakt på 120 millioner kroner i budsjettet for 2020, for 

farledsutbedring og utvikling av ny intermodal terminal med dypvannskai i Mo i Rana. Vi er bekymret 

for at investeringer i milliardklassen uteblir om ikke det kommer en løsning for utbedring av 

farleden. Dypvannskai-prosjektet ligger inne i NTP i 2024-2029, og utbedringen er avgjørende for å få 

en realisering av prosjektet.  



 

Stad skipstunnel 

LO er meget skuffet over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel i 

budsjettfremlegget. LO mener det må bevilges oppstartmidler til prosjektet for å følge opp Nasjonal 

transportplan hvor prosjektet ligger inne med byggestart i 2021.  

  

Tilskudd gods fra vei til sjø 

LO er positive til at tilskuddsordningen for overføring av gods fra veg til sjø foreslås gjeninnført i 

2020 med en bevilgning på 50 millioner kroner. Ordningen kan bidra til lavere klimautslipp og at 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet ikke hindres av svak bedriftsøkonomisk lønnsomhet i startfasen. 

LO forutsetter at de som blir tilgodesett med støtte fra ordningen har norske lønns- og arbeidsvilkår 

for alle sine sjøfolk.  

 

Luftfartsformål 

En helhetlig tilnærming til utviklingen av norsk luftfart er helt essensiell for en velfungerende luftfart. 

LO vil derfor først uttrykke at vi er fornøyd med at regjeringen fulgte vår anbefaling om å utrede en 

helhetlig luftfartsstrategi for Norge. Vi ser frem til at det regjeringsnedsatte utvalget legger frem sin 

NOU 1. desember. Dette arbeidet vil forhåpentligvis legge et godt grunnlag for utviklingen av en 

nasjonal luftfartsstrategi. Samferdselsministeren har meddelt at regjeringen ikke vil ta stilling til om 

forslagene fra utvalget skal legges frem for Stortinget før arbeidet er ferdig. LO vil derfor gjenta at vi 

mener det er av avgjørende betydning at utvalgets anbefalinger blir behandlet av Stortinget. 

 

FOT-ruter 

LO har flere ganger advart mot regionalisering av kjøp av de regionale FOT-rutene. Dette arbeidet er 

igangsatt, og vi frykter at det vil bidra til mindre helhetstenkning, og en fragmentering av 

luftfartspolitikken som ikke er tilsiktet. En betydelig risiko slik LO ser det er at regionene ikke vil ta 

tilstrekkelig hensyn til de regionale rutenes nasjonale betydning i sin prioritering av flyruter, med de 

konsekvenser det vil ha for rutetilbudet og det sammenhengende nasjonale rutenettet  

 

Tilsynsvirksomheten 

Luftfartstilsynet er en svært viktig aktør i og for norsk luftfart. LO er bekymret for om 

Luftfartstilsynet tilføres nødvendige økonomiske rammer som gir forutsetning for å oppfylle de 

oppgaver og pålegg som kommer med Samferdselsdepartementets tildelingsbrev i januar 2020.   

 

I 2015 gjennomførte Luftfartstilsynet en stor arbeidsmiljøundersøkelse blant besetningsmedlemmer 

som viste at mange var slitne og flere oppga at de gikk syke på jobb. Regjeringen sier i 

statsbudsjettet at de vil fortsette arbeidet med tretthet og utmattelse (fatigue) blant 

besetningsmedlemmer, og at Luftfartstilsynet i 2019 særlig har fulgt med på at bransjen ivaretar sitt 

ansvar på området.  Et av de konkrete målene som ble satt for Luftfartstilsynet i tildelingsbrevet for 

2019 var å gjennomføre en HMS-undersøkelse om arbeidsforholdene i norsk luftfart i 2019. Så vidt 

LO vet er det ikke igangsatt en slik undersøkelse.   

  

LO og Norsk Flygerforbund mottar rapporter om at mange piloter som har vært syke, og som er 

friskmeldt, opplever uakseptabel lang ventetid for å få tilbake sertifikatet. Dette grunnet manglende 

ressurser i Luftfartstilsynet. Dette er en bekymring som deles med andre aktører i bransjen, og som 

har store kostnader for den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunnet.   

  



LO mener at tilsynsaktiviteten til Luftfartstilsynet må økes, og særlig innenfor innenlands helikopter. 

En proaktiv tilnærming til flysikkerhet er nødvendig, og økt tilsyn vil bidra til et ytterligere fokus på 

den delen av bransjen med størst sikkerhetsutfordringer. 

 

Helikoptersikkerhet 

Samferdselsdepartementet peker under “Tilstandsvurdering og hovedutfordringer” på utfordringene 
knyttet til innenlands helikopteroperasjoner. En stor andel av dette markedet er relatert til kraft 

produksjon og spesielt fremføring. LO, Norsk Flygerforbund og El & It Forbundet har tatt initiativ 

overfor nettselskapene inkludert Statnett med et ferdig forslag til kontraktuelle risikoreduserende 

tiltak som vil bedre denne situasjonen. Responsen har vært varierende. Noen få nettselskaper ser 

utfordringen og har startet et arbeid for å bedre situasjonen, mens de fleste responderer ikke, eller 

viser til at helikopterselskapene og deres underentreprenører må bære dette ansvaret.  

  

LO mener nettselskapene bør ha et overordnet ansvar for at de operasjonene de, eller deres 

underentreprenører, leier inn helikopterbistand til gjennomføres innen trygge og forsvarlige 

rammer. LO forventer at komiteen bidrar til at kraft/nettselskapene legger ved risikoreduserende 

kundekrav og vektlegger disse i forbindelse med kontraktsinngåelse. I dag vektlegger de fleste 

selskaper bare pris. Med det har vi fremdeles, i motsetning til helikopteroperasjoner offshore, et 

uakseptabelt risikonivå innen denne bransjen.   

 


