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Statens vegvesen har et sektoransvar for at det utvikles veg- og trafikkfaglig kompetanse i
Norge. Vi står nå foran store utfordringer både på grunn av stor avgang og at det utdannes
for få ingeniører og sivilingeniører til å dekke behovene i årene framover. Det er derfor
nødvendig å styrke samarbeidet med universitet og høgskoler slik at det utdannes flere.
Samtidig er det nødvendig å styrke videre- og etterutdanningen innenfor flere kritiske områder.
Det nyopprettede Senter for kompetanseutvikling skal bidra til bedre og mer effektiv utvikling av kompetanse i Statens vegvesen og ellers i vegsektoren. Senteret, som bygges opp
delvis etter samme modell som Vejsektorens efterutdanningsenhet i Danmark, ble etablert
1. mai i 2011. Senteret har fått det strategiske ansvaret for langsiktig rekruttering, samarbeid med universitet og høgskoler, kompetanseutvikling og gjennomføring av opplæringstiltak i hele etaten. Senteret skal samarbeide tett med de ulike fagmiljø som fremdeles vil ha
det faglige ansvaret på sine områder.
Senteret skal bli en felles administrasjon for kompetanseutviklingstiltak, alt fra kurs og opplæringstilbud til de store kompetanseutviklingstiltakene i samarbeid universitet og høgskoler.
Senteret har allerede fra starten ansvaret for en rekke tilbud som for eksempel et rekrutteringsprogram, gjennomføring av lederutvikling og kompetanseutviklingstiltak i samarbeid
med byggebransjen. Nå skal kapasiteten økes på opplæringstilbud der det er et stort kompetansebehov, blant annet innenfor geoteknikk vegteknologi, trafikkteknikk, byggherre,
prosjektering og planlegging.
Vi kommer også til å satse mer på e- og nettbasert læring. Vi ønsker å ta i bruk ny teknologi i læringsarbeidet, utvikle gode pedagogiske løsninger som engasjerer og gjør det mulig
for studentene å utveksle erfaringer og bygge opp ny kunnskap sammen.

Nå foreligger det en samlet strategisk kompetanseplan for Statens vegvesen. Planen er
resultatet av en grundig kartlegging i alle deler av organisasjonen – både av hvilken kompetanse etaten har i dag og hvilke kritiske områder vi mangler kompetanse innen. Denne
planen vil bli revidert fortløpende og blir grunnlaget for prioritering av framtidige tiltak.
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