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Invitasjon til nominering av kandidater til Samferdselsdepartementets
trafikksikkerhetspris - Årets trafikksikkerhetskommune 2019
Samferdselsdepartementet har siden 2012 delt ut prisen Årets trafikksikkerhetskommune.
Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid gjennom å framheve gode
trafikksikkerhetsinitiativ lokalt. Ved å framheve og hedre kommuner som har utmerket seg,
skal kåringen bidra til å løfte fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats.
Samferdselsdepartementet inviterer fylkeskommunen til å nominere kommuner som har
utmerket seg når det gjelder lokalt trafikksikkerhetsarbeid og som kan vise til gode
trafikksikkerhetsplaner.
Prisen for 2019 er på 1 million kroner og deles ut av samferdselsministeren våren 2019.
Det er en forutsetning for tildeling at kommunen har en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet
plan for sikring av skolevegene inngår. Trafikksikkerhetsplanen skal være et aktivt dokument
som oppdateres jevnlig og som er forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og
de ulike befolkningsgrupper.
Kommunen må videre kunne dokumentere gjennomførte tiltak og at tiltakene er evaluert og
har positiv effekt for trafikksikkerheten.
Fylkeskommunen oppfordres til å nominere en eller to kommuner som har utmerket seg i det
lokale trafikksikkerhetsarbeidet og som oppfyller ovennevnte forutsetninger. Begrunnet
forslag til kandidat(er) sendes til Statens vegvesen ved regionkontoret innen 30. mars 2019.
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0030 Oslo
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Telefon*
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Org.nr.
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Avdeling
Veg-, by- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Eskil Johnsrud
Sæterlien
22 24 81 40

Regionen sammenstiller forslagene, eventuelt supplerer listene, og videresender sine
kandidater til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet vil innen 30. april 2019 oversende prioritert
liste til Samferdselsdepartementet. Departementet fatter vedtak om tildeling av prisen etter
innstilling fra Kontaktutvalget for trafikksikkerhet (KTS).
Utlysningen offentliggjøres på nettsidene til Samferdselsdepartementet og Statens
vegvesen.

Med hilsen
Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør
Eskil Johnsrud Sæterlien
førstekonsulent
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Adresseliste
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø
og samferdsel
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
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