Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som
arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget
og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og
motorsykler. OFV sitt mål er at alle som bruker veiene skal på dekket sitt behov for transport på
en effektiv, sikker, og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker og miljø. OFV ble
stiftet i 1948, og mottar ingen offentlig støtte.
1. Fylkesveinettet
OFV jobbet aktivt for å sikre fylkesveienes rettmessige plass i Nasjonal transportplan. Ved
fremleggelsen av NTP for 2022-33 fikk vi gjennomslag for en nasjonal kartlegging av etterslepet
og en målrettet tilskuddsordning. Begge disse punktene følges opp i budsjettet.
OFV ber derfor Stortinget om at:
•

Tilskuddsordningen for fylkesveinettet må som et minimum økes til et årlig nivå som
beskrevet i NTP 2022-33.

•

Stortinget må sikre tilstrekkelige midler slik at regjeringen kommer i gang med nasjonal
kartlegging av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet i samråd med
fylkeskommunene.

•

Utredningen må inkludere spesielt viktige næringsveier og særlig ulykkesbelastede
strekninger. Utredningen legges til grunn for det videre arbeidet. KS involveres i arbeidet
på vegne av fylkeskommunene.

•

OFV mener Vegtilsynet også må få ansvar for oppfølging og kontroll av fylkesveinettet.
Det er særlig aktuelt som en følge av avviklingen av SAMS vegadministrasjon, og for å
følge opp fremtidige nasjonale kvalitetskriterier for fylkesveiene.

2. Omstillingsmidler til kollektivtrafikken
Regjeringen har i forslaget til budsjett for 2022 ikke foreslått omstillingsmidler til
kollektivtrafikken. Denne sektoren har vært igjennom en svært krevende tid på grunn av
pandemien. Nye reisevaner, hjemmekontor og andre handlemønstre krever at sektoren må få tid
til å få på plass nye billetteringssystemer og rutetilbud til nye reisemønstre og reisebehov etter
pandemien.
•

OFV ber Stortinget sikre tilstrekkelige omstillingsmidler til kollektivtrafikken i 2022.

