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Trafikksikker kommune
«Trafikksikker kommune» er en godkjenningsordning som kvalitetssikrer kommunenes
tverrfaglige trafikksikkerhetsarbeid. Ordningen er et sentralt verktøy for å tilrå og samordne
trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, som er FTU sine kjerneoppgaver.
Kriteriene for godkjenning er utarbeidet av Trygg Trafikk, og bygger på gjeldende lover og
forskrifter. Dette går på organisering av arbeidet, oppfølging og ansvarliggjøring innen for de
ulike sektorene i kommunen, med rådmann og ordfører som øverste ansvarlig.
Bakgrunn
I Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015-2018 er det vedtatt at fylkeskommunen, gjennom
Trygg Trafikk, skal stimulere kommunene i Akershus til å implementere kriteriene for
«Trafikksikker kommune» og forankre trafikksikkerhetsarbeidet i kommunenes øverste ledelse.
Handlingsplanen følges opp av årlige tiltaksplaner for FTU. For inneværende år er det bevilget
800.000 kr til gjennomføring av ordningen gjennom tiltaksplanen. Det er Trygg Trafikk som
gjennomfører tiltaket.
Formål
Målet er å styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å implementere ordningen i
kommunene i Akershus. Ordningen er et verktøy for å etablere et sektorovergripende
trafikksikkerhetsarbeid, som er forankret i kommunens øverste ledelse.
Kommuner som deltar skal oppnå:
 Systematisk og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i kommunen
 At kommunen oppfyller lover og forskrifter for trafikksikkerhet
 Målretta arbeid i kommunen, som sikrer at bla. alle skoler, barnehager og kommunen selv har
egne trafikksikkerhetsplaner og rutiner
 Oversikt over ulykkessituasjonen i kommunen
 Klar ansvarsfordeling og rutiner for gjennomføring og rapportering innad i kommunen
 At kommunen er bedre rustet til å søke om fylkeskommunale og offentlige midler til
trafikksikkerhetsarbeid
For fylkeskommunen er ordningen et verktøy for å:
 Samordne tiltak rettet mot barnehager, skoler og andre sektorer innen for kommunen
 Øke kompetansen hos kommuner
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Frigjøre ressurser i Trygg Trafikk og SVRØ til å videreutvikle trafikksikkerhetsarbeidet i
fylket

Status for arbeidet i Akershus
I mars ble Ski kommune sertifisert som trafikksikker kommune, og ble dermed først i Akershus.
Videre er det startet arbeid i Asker, Bærum, Rælingen og Nesodden.
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg legger opp til 3 sertifiserte kommuner i hvert
fylke innen 2018. Akershus har ikke vedtatt mål for antall kommuner i perioden. Ambisjonsnivå
for arbeidet skal drøftes i FTU, og gi en tydelig føring for hvordan prosjektet skal prioriteres i
FTU sitt helhetlige arbeid fremover.
Det er flere aktiviteter på FTUs tiltaksplan som kan og bør ses i sammenheng med ordningen.
Det er ønskelig å se på hvordan tiltakene som gjennomføres i regi av FTU kan organiseres for å
sikre en mest mulig effektiv og hensiktsmessig bruk av ressursene. Administrasjonen arbeider
med å legge frem forslag til hvordan dette kan gjøres for FTU.

Oslo, 07.04.2016
Tron Bamrud
fylkesrådmann
Saksbehandler: Marte Nes
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Informasjon om russ 2016 og trafikksikkerhetsarbeidet
Saksredegjørelse
I FTUs handlingsplan 2015 – 2018 fremheves det at trafikkopplæring er en livslang
læringsprosess.
Arbeidet rettet mot russen har i handlingsplanen og den årlige tiltaksplanen et spesielt fokus.
Fylkeskommunen samarbeider med Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politi og helsepersonell
for å legge til rette for en trafikksikker russetid.
Statens vegvesen vil i møtet orientere nærmere om det konkrete arbeidet som er og blir gjort
ovenfor årets russekull 2016.

Oslo, 07.04.16
fylkesrådmann
Tron Bamrud
Saksbehandler: Olav Tunold
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Svar på verbalvedtak - fakta om refleksbruk
Saksredegjørelse
Fylkestinget fattet følgende verbalvedtak i møte 14.12.15, sak 95/15.
Fylkestinget er bekymret for den nedadgående tendensen hva gjelder bruk av refleks.
Trafikksikkerhetsutvalget bes om å se på mulige tiltak for å snu denne trenden.
Trygg Trafikk vil gi en orientering om bruk av refleks basert på statistikk, og det arbeidet som
utføres i regi av FTU.
På bakgrunn av denne informasjon bør FTU drøfte eventuelle videre tiltak.
Oslo, 04.04.16
fylkesrådmann
Tron Bamrud
Saksbehandler: Olav Tunold
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Studietur til København 25. og 26. august 2016
Saksredegjørelse
FTU vedtok 28.01.16 studietur til København for utvalgets konsultative medlemmer og politiske
medlemmer med vara.
Administrasjonen ber medlemmene bekrefte deltagelse og reservere tiden fra
torsdag ca. kl. 1000 til fredag ca. kl. 1900
Programmet er ennå ikke ferdig, men rammene vil bli:
Torsdag kl. 1000

kl. 1700
Fredag kl. 0800

Oppmøte DFDS Seaways, Oslo havn
Konferanse om bord ved kai, med orientering om ulike tema, deriblant
nasjonale kampanjer og fotgjenger, gangfeltproblematikk.
Seilas fra Oslo
Felles middag
Ankomst København
Frokost

kl. 0900

Konferanse om bord
Informasjon om sykkelbyen København og hvordan det jobbes med
trafikksikkerhet

kl. 1100

Sykkeltur i København
Lunsj

kl. 1500

Avreise til Kastrup

kl. 1700

Fly til Gardermoen

kl. 1810

Ankomst Gardermoen

Det er reservert lugarer og møterom for 25 personer.
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Opphold og reisekostnader dekkes av FTUs budsjett. Ansatte fra Trygg Trafikk, statens
vegvesen og fylkeskommunen dekker kostnader gjennom egen organisasjon.
Av hensyn til ytterligere reservasjoner ber administrasjonen den enkelte bekrefte deltagelse inne
13.05.16.
Fylkesutvalget skal godkjenne studieturer til utlandet. Det vil bli lagt frem egen sak for
fylkesutvalget.
Nærmere program vil følge.
Oslo, 04.04.16
fylkesrådmann
Tron Bamrud
Saksbehandler: Olav Tunold
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FTUs kommunale trafikksikkerhetskonferanse 2. og 3. november 2016
Saksredegjørelse
Det følger av mandatet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg at det hvert andre år skal arrangeres et
trafikksikkerhetsseminar. Forrige samling ble arrangert i 2014, og ny konferanse for alle
kommunene i Akershus er satt til 2. og 3. november 2016.
Konferansen er en viktig møteplass for alle som arbeider med trafikksikkerhet. Målgruppen er
ordførere, rådmenn, samt representanter fra andre områder som helse, oppvekst, teknisk og plan.
De enkelte skolers trafikkontakter vil også bli invitert.
Basert på FTUs handlingsplan vil hovedtemaene for årets konferanse være konseptet
«Trafikksikker kommune» og økt bruk av sykkel.
Konferansen holdes på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo og går over to dager. Etter dag én
arrangeres en festmiddag, som også skal gi deltagerne mulighet til å knytte kontakter og
utveksle erfaringer med representanter fra andre kommuner og miljø.
Vi ber utvalgets medlemmer sette av datoene.
Et nærmere detaljert program vil bli lagt frem for FTU i løpet av høsten.
Oslo, 04.04.16
fylkesrådmann
Tron Bamrud
Saksbehandler: Olav Tunold
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