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Rapport fra godkjenningsmøte Trafikksikker kommune 09.juni 2017
Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og
skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse
og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter
har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.
Godt trafikksikkerhetsmiljø gir kommunen bra omdømme, færre skader, og fornøyde
innbyggere.
Sande kommune har valgt å ivareta dette ansvaret gjennom konseptet Trafikksikker
kommune, levert av Trygg Trafikk i samarbeid med Vestfold fylkeskommune. Konseptet
består av kriterier som alle sektorer i kommunen må oppfylle. Dette arbeidet skal forankres i
hver sektors ledelse og være kjent for alle ansatte. Konseptet skal bidra til å systematisere
trafikksikkerhetsarbeidet. Å bli godkjent som Trafikksikker kommune er ingen garanti for
fravær av trafikkulykker men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt og målrettet og
helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Sande kommune har over lengre tid jobbet for å få på
plass alle nødvendige kriterier i forhold til denne godkjenningen.

Et team fra Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk besøkte Sande
kommune 9.juni 2017 for å revidere og gjennomgå all dokumentasjon, med tanke på å
godkjenne kommunen som Trafikksikker kommune.
Teamet besto av:
Hans Hønsvoll
Mette Magnussen
Unni Knutli
Marit Wroldsen Dahl

Vestfold fylkeskommune
Trygg Trafikk, Vestfold
Trygg Trafikk Akershus som godkjenner.
Statens vegvesen

Fra kommunen møtte :
Elin Weggesrud, Ordfører
Olav Grande , rådmann
Fritz Solhaug, kommunalsjef helse og velferd
Unn Klausen Dinga, virksomhetsleder folkehelse
Marit Bleken, kulturkonsulent
Tormod Ludvigsen, rektor Selvik skole
Linda Johnsen, adjunkt Kjeldås skole
Lene Beate Bjørge, konsulent Galleberg skole og representant for FAU Haga skole
Anne Nyork, konsulent Haga skole
Anne Sofie Lauritsen, folkehelsekoordinator
I forkant av møtet hadde revisjonsteamet fra Trygg Trafikk fått tilsendt en vedtatt
Trafikksikkerhetsplan og øvrige dokumenter knyttet til godkjenningsprosessen.
Kommunens trafikksikkerhetsarbeid er forankret i kommunens administrative ledelse og
ansvaret for prosessen fram mot godkjenning har vært Anne Sofie Lauritsen
Resultatet av revisjonen 9 juni 2017 er at Sande kommune har lagt frem tilstrekkelig
dokumentasjon for å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Godkjenningen har en
varighet på tre år.

Styrker
Trygg Trafikk berømmer kommunen for en god prosess fram mot godkjenning. Flere av de
utarbeidede dokumentene er gode eksempler som vi ønsker å la andre kommuner få
kjennskap til i deres arbeid fram mot godkjenning. Dette gjelder blant annet:




Kommunens søknad om å bli trafikksikker, er et meget godt dokument som inneholder
alt som trenges i en godkjenning.
Veldig klare rutiner med hensyn til innkjøp av transporttjenester, at disse også
inneholder en beskrivelse fra VKT på hvordan de ivaretar og imøtekommer Sande
kommunes krav til trafikksikkerhet gjør denne veldig god.
Kommunens trafikksikkerhetsplan er meget godt gjennomarbeidet. Det at det er
vektlagt mye fokus på holdningsskapende arbeid sammen med kommunens
prioriteringer til fysiske tiltak, forsterker denne.

Forbedringer
 Det eneste som ble påpekt er at det ikke er en tydelig oppfølging på hvordan man
videre skal jobbe opp mot lag og foreninger etter en innlevering av årsrapporter.
Møter, treffpunkt og eventuelt hva man forventer videre av levering fra disse.
Avvik
Det ble ikke avdekket avvik
Generell kommentar for det videre arbeidet med trafikksikkerhet:
-

Det er svært viktig at man i tiden fremover holder høyt fokus på trafikksikkerhet og
at alle ansatte blir gjort kjent med hva det å bli godkjent som Trafikksikker
kommune betyr for hver enkelt. Alle ansatte skal være dette bevisst for å kunne
etterleve det kommunen har vedtatt.

Gratulerer med godt gjennomført jobb og lykke til i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
Unni Knutli
Distriktsleder Akershus
Trygg Trafikk

Mette Magnussen
Trygg Trafikk Vestfold

