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Status tiltaksplan for trafikksikkerhet per juni 2017

Notatet gjelder
Det følger av mandatet til FTU at det skal utarbeides en årlig tiltaksplan for å følge opp mål og
fokusområder i handlingsplanen som dekker årene 2015 – 2018.
Det vises til sak 1/2017 i møte FTU 26.01.2017 hvor tiltaksplanen og budsjett for 2017 ble
vedtatt.
Det er pr. i dag ett avvik fra tiltaksplanen vedrørende pkt. 1.2 «Seminar for kommunelegene om
§ 34». Fylkeslegen har selv meddelt at han vil organisere dette selv. Midlene vil bli
omdisponert innenfor vedtatte fokusområder.
I møtet vil det bli nærmere rapportert på status, per juni 2017.

Oslo, 29.05.2017
Tron Bamrud
fylkesrådmann
Saksbehandler: Olav Tunold
Vedlegg
1 Tiltaksplan
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Tiltaksplan 2017 for fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus
Tiltak/prosjekt

Ansvarlig

Samarbeid

Om tiltaket/prosjektet og hva som skal gjøres i 2017

0. Administrative utgifter
0.1

Adm.utgifter Trygg
Trafikk

1.2

1.3

Implementering og
vedlikehold av
"Trafikksikker
kommune"
Seminar for
kommunelegene om
paragraf 34.
Sikring av barn i bil

Status juni 2017

1 500 000

985 000

1.Trafikksikker kommune
1.1

Totalt 2017

Husleie, lønn, telefon, reise, leie lokaler for TT, bilutgifter

TT

TT

AFK

Møter med kommuneledelse og alle virksomhetsledere. Vedlikehold er kurs I etterkant og underveis I
prosessen, HMS kjørekurs, invitasjoner til fagdager og seminarer. Inneholder også søkbare midler til
skoler og barnehager I form av tilskudd til innkjøp av utstyr knyttet til trafikkopplæring etc.

Har hatt nettverksmøte med
alle barnehagene i Ski, Skolene
kommer seinere.

Regionvise møter sammen med fylkeslegen og politiet for å nå ut til alle kommuneleger og
polititjenestemenn, om håndtering av $ 34 med forskrifter. Kartlegge behovet blant fastlegene via
kommunelegen for heldags- eller kveldskurs i løpet av våren/høsten 2017.
Kurs om riktig sikring av barn i bil for alle helsestasjoner, politi og SVRØ.

TT

TT

Fylkeslegen organiserer selv,
inkl budsj.
Har ararngert et kurs med
Politiets utlendingskontor på
Gardermoen, 50 stykker , et
kurs planlagt til høsten i Ski.

1.4

Kurs om trafikksikkerhet som skal øke kompetansen hos barnehage og skole. TS-kommuner prioriteres

Kurs/workshop for
barnehage/skole

Har arrangert 6 workshops
27 340 000

2. Trygg skoleveg
2.1
2.2
2.3

Aksjon skoleveg
Kampanje for økt
beltebruk i buss
Aktive barn -tryggere
skolevei

SVRØ
AFK

Ruter, SVRØ

SVRØ

TT

Tilskuddsordning til kommuner, fysiske tiltak.
Ruter skal gjennomføre ny telling for å kartlegge bruk av setebelter. Lage en holdningskampanje rettet
mot skoleelever for å øke bruk av setebelter.
Tilskuddsordning som skal stimulere barn til å gå og sykle til og fra skole. Oppfordre skolene til å
etablere trafikk-kontakter og gjennomføre fylkeskonkurranse for å motivere til deltakelse i ordningen.
Kurs for trafikkontakter.

Sykkelkurs for lærere
og frivillige org.

TT

3.2

Tiltak rettet mot
syklister

TT, SVRØ

3.3

Øke bruk av refleks

TT, SVRØ

4.1

Trafikkopplæring i
ungdomsskolen Trafikk valgfag
Russ, rus og trafikk

4.3
4.4
4.5

"Er du sikker"
TT
Trafikksikkerhet i
AFK
drosjenæringen
"Sett grenser - Si ifra" SVRØ

5.1

FTU-konferansen

AFK

Markering av den nasjonale Refleksdagen, Refleksvester til 1.trinn mm.

1 440 000

5.2

Deltagelse på lokale
arrangement
FTU - frie midler
FTU-møter

POL

TT, POL

Øke og forbedre trafikkopplæringen i ungdomsskolen i tråd med læreplanen. Pådriverarbeid for å få
ungdomsskoler til å tilby Trafikk som valgfag, gi støtte til kvalifiseringskurs for Trafikalt grunnkurs for
lærere. Gjennomføre nettverkssamling for lærere som underviser i Trafikk valgfag.
Russeseminar, kontroll av russebiler, drift og markedsføring av russpavei.no, russebilkonkurranse,
informasjonsmøter mm.

5.3
5.4

Fagsamling arrangeres 12-13
september
Kontroll av russebiler,
russebilkonkurranse samt
informasjonsmøte
gjennomført for russen 2017.
Seminar for russen 2018
gjennomføres 7. november.
Drift og markedsføring av
russpavei.no gjennomføres
høsten 2017.

Holdningskampanje for elever i videregående skole.
Arbeide for å øke kunnskapen i drosjenæringen om rus og sikring av barn i bil.
Dialog
Gjennomført, påmelding for
skoleåret 2017-18 er godt i
gang

TS-tiltak som gjennomføres på alle vg2-klasser i Akershus.

5. Samarbeid og synliggjøring
AFK/TT/SV
RØ
TT/SVRØL

Har hatt et nettverksmøte
med mange aktører om sykkel,
vi følger opp med aktiviteter
og tips . Sykkelkurs info der
det er mulig.
Er i gang med å stimulere
sykkelklubber til å jobbe med
"synlighet på sykkel"
Jobbes med til høsten

Tilkskudd til kommuner som anskaffer sykkelpakker for å stimulere til ferdighetstrening på sykkel.

TT

TT, SVRØ

Pågår. Over 10 000 elever
deltok på fylkeskonkurransen
"Aktive barn - tryggere
skolevei 2016-2017. Kurs for
trafikkontakter holdes 26.
september 2017.

Øke kompetansen hos lærere og frivillige org. Slik at de kan formidle sykkelopplæring selv.

4. Utsatte trafikantgrupper

4.2

telling

4 100 000

1 715 000

3. Gående og syklende
3.1

22 740 000 Pågår
500 000 Ruter forbereder kampanje og

520 000
Trafikksikkerhetskonferanse "Sikkert og vist"

8. juni

Informasjonsarbeid til innbyggerne på ulike lokale arrangement.
Pågår

AFK

Det settes ikke av midler til dette tiltaket i 2017.
Besøke kommuner og invitere interesseorganisasjoner og andre aktuelle grupper. Befaringer.

Sum

Pågår

32 000 000

Forkortelser:
SVRØ: Statens vegvesen Region øst, POL :Politiet, TT: Trygg Trafikk, AFK: Akershus fylkeskommune, FTU: Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus,
vgs: videregående skoler, bhg: barnehager. ATL: Autoriserte trafikkskolers landsforbund.
Gjennomført
Under arbeid
Ikke utført
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