Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 20.04.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaards gate 4, Oslo
211
20.04.2017
14:00 – 16:00
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Knut Tønnes Steenersen
Medlem
Njål Vikdal
Medlem
Vilde Lofthus Rooth
Medlem
Kristin Antun
Medlem
Stein-Olaf Røberg
Medlem
Stig Wettre-Johnsen
Medlem
Terje Tutturen
Medlem
Unni Knutli
Medlem
Erik André Foss
Medlem
Marita Birkeland
Medlem
Kristin Tandberg
Medlem

Representerer
FrP
V
Ap
MDG
UP
Politi
Politi
Trygg Trafikk
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Trine-Lise Østlund Blime
Ketil Nordengen

Representerer
H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Torstein Furuset
Medlem
Ketil Nordengen
Medlem

Representerer
Politi
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Nina M. Hanssen
Seksjonsleder transport
Olav Tunold
Transport
Bjørg I. Barslund
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel

Orientering Sykkelulykker og registrering/underrapportering v/avd. direktør Vegdir. Guro
Ranes
Sak 3/17

Oppfølging av tiltaksplan 2017
Unni Knutli orienterte om sykkeltiltak – behov for å øke sykkelferdigheter og
spørsmål om hvordan FTU kan stimulere kommuner og frivillige organisasjoner
til å jobbe med holdningsskapende TS-arbeid.

Sak 4/17

Høringssvar - Forslag til ny lovbestemmelse om forskrift til alkolås
Olav Tunold, transport orienterte

Orientering Omorganisering av politiet – betydning for kontroller og
trafikksikkerhetsarbeidet. v/Unni Knutli, Trygg Trafikk og Stein-Olaf Røberg.

 Nestleder Knut Tønnes Steenersen (FrP) ledet møtet
 Innkallingen ble godkjent.
 Protokoll fra forrige møte ble godkjent.
Eventuelt
1. Oppdatering om konferansen 8. juni v/Kristin Tandberg, Statens Vegvesen
2. Sertifisering av Asker som «Trafikksikker kommune» 8. mai kl. 11.00-13.00 v/Unni
Knutli, Trygg Trafikk
3. Bærum sertifiseres 24. august 2017
4. Det er sendt en henvendelse til Rælingen kommune om å arrangere møte i FTU 12.
oktober v/Nina M. Hanssen
5. Marita Birkeland, Statens vegvesen orienterte om at ubrukte midler fra i fjor er overført
til i år til ulike tiltak innenfor trafikksikkerhet.
6. Spørsmål fra representanten Njål Vikdal (V) ønsket en drøfting om bruk av fotobokser
ved skoler utenfor Oslo.
Marita Birkeland, Statens vegvesen svarte at det ut fra dagens kriterier, er det vanskelig.
Da må i så fall forslag til endringer av kriteriene behandles.

Fungerende leder Knut Tønnes Steenersen (FrP) overrakte blomster og takket Stig WettreJohnsen for innsatsen, da det var hans siste møte i utvalget.
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Saker til behandling
Saksprotokoll i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg - 20.04.2017
3/2017 - Oppfølging av tiltaksplan 2017

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg godkjenner administrasjonens forslag til tiltak overfor
syklister, jf. post 3.2 i «Tiltaksplan for 2017».
2. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg overfører 740 000 kr fra post 5.3 «FTU-frie midler» til
post. 2.1 «Aksjon skoleveg» i «Tiltaksplan for 2017».
3. Det samlede tilskuddet til Trygg Trafikk for 2017 er kr 3.125.000.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Utvalgets vedtak:
1. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg godkjenner administrasjonens forslag til tiltak overfor
syklister, jf. post 3.2 i «Tiltaksplan for 2017».
2. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg overfører 740 000 kr fra post 5.3 «FTU-frie midler» til
post. 2.1 «Aksjon skoleveg» i «Tiltaksplan for 2017».
3. Det samlede tilskuddet til Trygg Trafikk for 2017 er kr 3.125.000.

Saksprotokoll i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg - 20.04.2017
4/2017 - Høringssvar - Forslag til ny lovbestemmelse om forskrift til alkolås

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune støtter forslaget til krav om at alkolås skal gjelde for minibusser og
busser for den som driver løyvepliktig persontransport i Norge.
Utvalgets behandling:
Njål Vikdal (V) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av alle partier:
1. FTU er positive til alle tiltak som kan bedre trafikksikkerheten, inklusiv alkolås på
minibusser og busser for dem som driver løyvepliktig persontransport i Norge.
2. FTU ber om en utvidet drøfting av om midlene til dette tiltaket gir økt
trafikksikkerhetseffekt hvis man heller investerte i «drug-testere» eller andre løsninger,
før hovedutvalg for samferdsel fatter endelig høringssvar
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Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens forslag og fellesforslaget, ble fellesforslaget
enstemmig vedtatt
Utvalgets innspill:
1. FTU er positive til alle tiltak som kan bedre trafikksikkerheten, inklusiv alkolås på
minibusser og busser for dem som driver løyvepliktig persontransport i Norge.
2. FTU ber om en utvidet drøfting av om midlene til dette tiltaket gir økt
trafikksikkerhetseffekt hvis man heller investerte i «drug-testere» eller andre løsninger,
før hovedutvalg for samferdsel fatter endelig høringssvar
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