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Trafikksikker kommune 2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune innarbeider og skriftlig gjør trafikksikkerhetsrutiner, slik at kommunen
blir godkjent trafikksikker kommune innen utløpet av 2017.

Vedlegg
1

Intensjonsavtale

2

Trafikksikker kommune, tidsramme

3

Trafikksikker kommune 2017, veileder

Bakgrunn for saken:
Arbeid med å bli trafikksikker kommune er et systematisk holdningsskapende arbeid i alle
sektorer for et tryggere lokalmiljø, noe kommunen gjennom lover og forskrifter også er
forpliktet til. Arbeidet setter fokus på holdninger til trafikksikkerhet, og vil bidra til å gi
kommunen et godt omdømme, færre skader og fornøyde innbyggere. Kommunenes ansvar
med trafikksikkerhetsarbeidet anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i
antall drepte og hardt skadde. Gjennom å være veieier, skoleeier, barnehageeier,
arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboerens helse og trivsel, har
kommunen en sentral rolle og et stort ansvar for å forebygge ulykker. Kommunen er invitert
til å være med på et systematisk arbeid frem til godkjenning som «Trafikksikker kommune»
av NTFU (Nordland Fylkeskommunes Trafikksikkerhetsutvalg) v/ Trygg Trafikk.

Vurdering:
«Trafikksikker kommune» er en godkjenningsordning, der godkjenningen er et
kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerheten i alle
tjenester som kommunen tilbyr. NTFU (Nordland Fylkeskommunes Trafikksikkerhetsutvalg) v/
Trygg Trafikk vil hjelpe kommunen med råd og veiledning fram mot godkjenning, og NFTU
bidrar med 100 000 i stimuleringsmidler til kommunen. Skoler og barnehager vil også motta
stimuleringsmidler etter godkjenning.
Gjennomføring og måten dette skal gjøres på fremgår av vedlagte veileder. Det fremgår her
at trafikksikkerhetsarbeidet er direkte tilpasset de aktuelle gruppene. For kommunen er mye
av dette er tiltak som skoler og barnehager allerede gjør. Det nye er måten det
systematiseres på frem til godkjenning. For kommunen er det også viktig at nye grupper
som kommunen samarbeider med på ulike nivå også kommer med, som f.eks lag og
foreninger som ferdes i trafikken i forbindelse med sin aktivitet. Holdningsskapende arbeid
blant voksne er viktig slik at de blir gode rollemodeller for den yngre generasjon.
Gjennom å være med på denne godkjenningsordningen får kommunen støtte og veiledning i
pålagt trafikksikkerhetsarbeid, og samtidig en kvalitetssikring av arbeidet. Rådmann
anbefaler at kommunen jobber for å bli trafikksikker kommune innen utløpet av 2017
gjennom samarbeid med NTFU og Trygg Trafikk.

Konklusjon:
Rådmann anbefaler at kommunen jobber for å bli godkjent trafikksikker kommune innen
utløpet av 2017 gjennom samarbeid med NTFU og Trygg Trafikk.

