Tønsberg kommune
Att: Rådmann Geir Viksand
Vår ref. Harald Heieraas

Dato:.11.03.2019

Tullins gate 2
Postboks 277, Oslo Sentrum
0103 Oslo, Norge
Tlf: +47 22 40 40 40
hovedkontor@tryggtrafikk.no
www.tryggtrafikk.no

Rapport fra godkjenningsmøte Trafikksikker Kommune 15.02.2019
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 trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, færre skader, og fornøyde
innbyggere.
Re og Tønsberg 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 de ansatte. Konseptet skal bidra til å systematisere
trafikksikkerhetsarbeidet. Å bli godkjent som Trafikksikker Kommune er ingen garanti for
fravær av ulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målrettet og helhetlig
arbeid med trafikksikkerhet.
Re og Tønsberg kommune har over lengre tid arbeidet godt for å få på plass alle nødvendige
kriterier i forhold til denne godkjenningen. Som en følge av den nært forestående
kommunesammenslåingen hadde kommunene valgt et felles godkjenningsmøte.

Et team fra Trygg Trafikk og Vestfold fylkeskommune besøkte Tønsberg kommune 15.02.2019
for å revidere og gjennomgå all dokumentasjon med tanke på godkjenning som Trafikksikker
Kommune.
Fra Tønsberg kommune deltok:
Geir Viksand, rådmann
Mette Vikan Andersen, kommunaldirektør
Jan Eide, kommunaldirektør
Tove Hovland, kommunaldirektør
Sonia Wigenstam, ledende helsesykepleier
Sigmund Skei, kommuneoverlege
Henning Nilsen, hovedtillitsvalgt
Caroline Mydland, folkehelserådgiver
Lise Hanssen, barnehagestyrer
Sondre Floden Aurmo, rektor
Kristian Juel, prosjektansvarlig
Fra Re kommune deltok:
Torvald Hillestad, ordfører
Trond Wifstad, rådmann
Ole Grejs, folkehelsekoordinator og prosjektansvarlig
Fra Vestfold fylkeskommune deltok:
Hans Hilding Hønsvall, leder for fylkets trafikksikkerhetsutvalg
Marita Nilsen, kommunikasjon
Fra Trygg Trafikk deltok:
Harald Heieraas, prosjektansvarlig
Mette Magnussen, distriktsleder i Vestfold
Christoffer Solstad Steen

I forkant av møtet hadde Trygg Trafikk fått tilsendt kommunenes trafikksikkerhetsplaner og
øvrige dokumenter knyttet til godkjenningsprosessen.
Kommunenes trafikksikkerhetsarbeid er forankret i kommunenes administrative og politiske
ledelse
Resultatet av gjennomgangen og møtet 15.02.2019 er at Re og Tønsberg kommune har lagt
frem tilstrekkelig dokumentasjon for å bli godkjent som Trafikksikker Kommune.
Godkjenningen har en varighet på tre år.

Når kommunene slås sammen til en kommune fra 1.1.2020 ser vi for oss følgende
utviklingsområder
• Kommunen viderefører et godt helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.
• Kommunen utarbeider felles rutiner og systemer innenfor alle sektorene.
• Kommunen utarbeider en ny 4-årig trafikksikkerhetsplan gjeldende fra 2020.
• Intensiverer fokus på ansattes ferdsel i trafikken som et godt HMS tiltak.
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 arbeid, og en spesiell takk til kommunenes koordinatorer
Kristian Juel i Tønsberg og Ole Grejs i Re for meget god ledelse av «prosjektet» fram til
godkjenning.
Trygg Trafikk Vestfold ser frem til et videre godt samarbeid.
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