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Saksbehandlar:
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Fylkeskommunal handlingplan - gjennomføring av tiltak
Framlegg til vedtak:
Fylkestrafikktryggingsutvalet vedtek slik prioritering av tiltak:
1
2
3
4

SAKSFRAMSTILLING
1. Bakgrunn for saka
Historikk - tidlegare vedtak
Fylkestinget godkjente «Fylkeskommunal handlingsplan for trafikktrygging 2014-2017 i møte den
10.12.14, sak 44/13. Fylkestinget gjorde følgjande vedtak:
1. Fylkeskommunal handlingsplan for trafikktrygging 2014-17 vert vedteken slik prenta
vedlegg viser.
2. Trafikktryggingsutvalet tar initiativ til å skape et partnarskap for å redusere ulempene
omkring trafikksikkerhet og siktsoner med dei såkalla «grøne tunnellar» langs
fylkesvegane.
3. Som ledd i fylkesrådmannen sitt arbeid med eigen årsrapport, skal FTU årleg gjennomføre
ei evaluering av korleis tiltaka i handlingsplan for trafikktrygging er følgde opp siste år.
I handlingsplanen er det lista opp i alt 4 tiltak der FTU står som (med-)ansvarleg for gjennomføring
av tiltaket. Dette gjeld følgjande tiltak:
3.2 MÅL: Redusere omfanget av uynskt åtferd i trafikken

Tiltak 1: Arbeide for auka ressursar til å få meir synleg politi på vegen – politisk
påverknadsarbeid.

Tiltak 2: Arbeide for å få ein tredje UP-patrulje i Sogn og Fjordane – politisk
påverknadsarbeid.
3.4 MÅL: Auka dialog og forståing i/med ungdomsmiljø
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Tiltak 1: Utforming av «Livreddande vinterkolleksjon» for å gjere bruk av refleksutstyr meir
populært mellom dei unge, er gjennomført, og tiltaket er inne i «salsfasen». Trygg Trafikk
oppbevarer dokumentasjon i ein databank.
Vidare arbeid:
Sikre det innovative materialet som er blitt utarbeidd gjennom prosjektet
Arbeide for at Trygg Trafikk får statleg støtte til å fronte «Livreddande vinterkolleksjon» i
aktuelle miljø
FTU vert pådrivar for endring av regelverket slik at det blir tilpassa vanlege klede i
motesegmentet.

5.2 MÅL: Trygg transport (passasjertrafikk og vare/anleggstrafikk)

Tiltak 3: Arbeide for betra regelverk når det gjeld avvising av trafikkfarlege køyretøy i
vare-/ persontransport.
Sentrale problemstillingar
FTU er ansvarleg/medansvarleg for dei 4 tiltaka som er nemnde ovanfor, og arbeidet skal etter
planen gjennomførast i 4 års perioden. Fylkesdirektøren oppmodar fylkestrafikktryggingsutvalet
om å legge ein plan for prioritering og gjennomføring av tiltaka.
2. Konklusjon
Det vert tilrådd at FTU vedtek ei prioritering for gjennomføring av dei 4 tiltaka som FTU er
ansvarleg/ medansvarleg for i Fylkeskommunal handlingsplan for trafikktrygging 2014-2017.
Saka vert lagt fram utan tilråding.

