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Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 
1. Fylkesrådet vedtar gjennomføring av tiltak innenfor de økonomiske rammer for 

trafikksikkerhet 2020 i Viken fylkeskommune. 
 

2. Det tildeles samlet kr. 2.600.000 til Trygg Trafikk til følgende tiltak:  
 «Trafikksikker kommune» 
 «Hjertesone» rettet mot barneskoler 
 tiltak for å øke bruk av refleks  
 tiltak i videregående opplæring 
 trafikkopplæring og sikring av barn i bil 

 
3. Det tildeles samlet kr. 3.050.000 til allerede bindende avtaler og pågående tiltak: 

 600.000 kroner til Inspiria Science Center for videreutvikling av 
aktivitetsgården/anlegg for sykkelopplæring (Østfold fylkeskommune).  

 180.00 til refleksdemonstrasjon for skoleelever i regi av Inspiria Science 
Center (Østfold fylkeskommune).  

 150.000 kroner til Ungt Entreprenørskap (Østfold fylkeskommune). 
 250.000 kroner til «Aksjon skolestart», skolesekker til alle 1.klassinger 

(Østfold fylkeskommune). 
 470.000 kroner til «Aktive barn – tryggere skolevei» for gjenstående 

aktiviteter for skoleåret 2019/2020. (Akershus fylkeskommune).  Total årlig 
ramme har vært 4.8 millioner. For restbeløpet – se udisponerte midler 
under. 

 1 200.000 kroner til holdningskampanjen «Sett grenser – si i fra» for 
skoleåret 2019/2020 (Akershus). 

 200.000 kroner til holdningskampanjen «Sett grenser – si i fra» for 
skoleåret 2019/2020 (Østfold).  

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Fylkesrådet 02.04.2020  
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 For Buskerud fylkeskommune gjennomfører og bekoster Statens vegvesen 
«Trygt fram sammen» som tilsvarer «Sett grenser – si i fra». 

 
4. Til øvrige tiltak tildeles samlet kr 435.000: 

 15.000 kroner til gjennomføring av setebeltetellinger i buss.  
 400.000 kroner til TA VARE – kampanje (Buskerud fylkeskommune).  
 20.000 kroner til Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsforum 2020 (Akershus 

og Buskerud fylkeskommuner). 

 
Olav Skinnes 
Fylkesråd for fylkesveger og distrikter  
 

Bakgrunn for saken 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge bygger på en nullvisjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte og eller hardt skadde i vegtrafikken. Fylkeskommunen har ifølge 
vegtrafikklovens §40a, et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten 
i fylket. Gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 har 
fylkeskommunene, som en av flere aktører, forpliktet seg til å følge opp med tiltak. 
Fylkeskommunen er en betydelig vegeier, regional planmyndighet, skoleeier, har ansvar for 
kollektivtransport og skoleskyss, regional aktør innen folkehelse og i tillegg en stor 
arbeidsgiver.  

Fylkeskommunens ansvar etter vegtrafikkloven § 40a har tidligere blitt ivaretatt av fylkets 
trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i de tre fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. De tre 
FTU’ene har vært ulikt organisert, både med tanke på politisk representasjon i utvalgene og 
om det er fylkeskommunen eller Statens vegvesen som har hatt sekretariatsfunksjonen og 
hovedansvar for koordinering av tiltak.  

Det som er felles for de tidligere FTU’ene er at årlige planer for tiltak har blitt vedtatt og lagt 
til grunn for gjennomføring. Dette har vært tiltak som skal sikre et helhetlig 
trafikksikkerhetsarbeid i fylket gjennom holdningsskapende/forebyggende tiltak, opplæring, 
kontrollvirksomhet og fysiske tiltak. 

Fakta 
Prinsipper for videreføring av fylkeskommunenes virkemidler i en overgangsperiode ble 
vedtatt av fellesnemda 08.oktober 2018. Det innebærer at tiltak og tilskuddsordningene for 
trafikksikkerhet i 2020 tar utgangspunkt i de tre fylkeskommunenes tidligere tiltaksplaner.  

En viktig samarbeidsaktør er Trygg Trafikk. Det inngås ny samarbeidsavtale mellom Viken 
fylkeskommune og Trygg Trafikk Viken gjeldende fra 2020. Trygg Trafikk tildeles midler for å 
gjennomføre flere av tiltakene på vegne av Viken fylkeskommune. 

Problemstillinger og alternative løsninger 
Vedtaket i Viken fellesnemd om videreføring av fylkeskommunenes virkemidler i en 
overgangsperiode innebærer at Viken fylkeskommunene gikk inn i 2020 med tre ulike 
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tiltaksplaner, både med tanke på økonomisk omfang og type tiltak. Dette har gitt praktiske 
dilemmaer og problemstillinger som administrasjonen har vurdert. Det har ikke vært tid til å 
utarbeide en ny Viken tiltaksplan, med kunnskapsbaserte vurderinger av tidligere 
gjennomførte tiltak. Det har også blitt vurdert som lite hensiktsmessig med tre helt parallelle 
tiltaksplaner, et for hvert at det tre gamle fylkene. 

Noen av tiltakene har vært tilnærmelsesvis like i de tre fylkene, disse er prøvd samlet.  
Samtidig er det en del ulike tiltak som var startet opp ved inngangen til Viken og som det var 
knyttet forpliktelser og forventninger til. Noen få tiltak er ikke videreført. 

Året 2020 vil derfor bli en overgang mellom å gjennomføre tiltak mest mulig likt det de tre 
fylkene tidligere har gjort, og utarbeidelse av tiltak for hele Viken.  

De tre fylkenes økonomiske rammer er lagt til grunn og videreføres i budsjettet 2020. Dette 
med tanke på at det de tidligere fylkene har ført inn i Viken skal komme innbyggere og 
kommuner i de gamle fylkene til gode. Det gir også best forutsigbarhet og gjennomføring av 
tiltak for både kommuner, samarbeidsparter og innbyggere. 
I hovedsak vil tiltakene for 2020 bestå av tildeling av midler til kommuner og frivillige, tiltak 
som følger av kontrakter og bindende avtaler, tiltak som allerede er startet ved inngangen av 
Viken og tiltak som følges opp av Trygg Trafikk.  

Vurdering 
Året 2020 benyttes til å utarbeide en fremtidsrettet modell for arbeidet i med 
trafikksikkerhet, samt å utvikle tiltak og tilskuddordninger for Viken fylkeskommune 2021. 
Dette vil bygge på faglige vurderinger av hvilke tiltak som gir best trafikksikkerhet.  

Det er lagt opp til en sum med udisponerte midler for 2020. Dette kommer av at noen tiltak 
følger skoleåret, og det vil derfor være nødvendig å vurdere disse grundigere for 
konsekvenser i en Viken kontekst. Udisponerte midler vil gi et handlingsrom for nytenking og 
kunnskapsbaserte vurderinger for tiltak som skal gjennomføres for alle skolene i Viken i 
skoleåret 2020/2021. De må planlegges allerede våren 2020, og hvis det skal gjennomføres 
fra høsten 2020. Disse må ta høyde for ny Viken politikk, herunder FN’s bærekraftsmål. 
Udisponerte midler kan også brukes til andre type tiltak som ikke nødvendigvis følger 
skoleåret, men som ønskes igangsatt i 2020. 

Når det gjelder tilskudd til kommunale tiltak er det alltid en risiko for at kommunene likevel 
ikke får gjennomført tiltak og brukt tilskuddene. Fylkesråden vil bli informert om større avvik. 

Administrasjonen bør kunne foreta moderate justeringer innenfor vedtatte budsjettrammer.   

Tiltakene som foreslås gjennomført møter forventningene i Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021: 

Innsatsområder fra Nasjonal 
tiltaksplan 

Tiltak i Viken fylkeskommune 2020 

Bruk av belte i bil og buss og 
sikring av barn 

- Trafikkopplæring og sikring av barn i bil  
- Setebeltetelling i buss 

Barn 0- 14 år - Ulike tilskuddsordninger:  
 Aktive barn- tryggere skolevei 
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 Aksjon skoleveg 
 Aksjon skolestart  
 Lokale tiltak i regi av barnehager, frivillige etc. 

 
- Hjertesone 
- Kurs og aktiviteter i regi av Inspiria Science Center 
- Ungt entreprenørskap 
-  

Ungdom og unge bilførere - Kurset «Sett grenser – si i fra» 
- Seminar med russestyrer o.l  
- Ta Vare (rette mot idretten) 

Gående og syklende - Refleksdagen m. m  
Trafikksikkerhetsarbeid i 
fylkeskommuner og kommuner 

- Trafikksikker kommune 
- Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsforum  

 
 

Det vil komme en egen sak om hvordan Viken skal håndtere ansvaret fylkeskommunen har for 
samordning av trafikksikkerhetsarbeidet og hvilke tiltak som skal gjennomføres, herunder 
trafikkofrenes dag. 

Konsekvenser 
Tiltak som under foreslås vedtatt ivaretar: 

 At ulikhetene i de tidligere fylkenes økonomiske rammer kommer kommuner og 
innbyggere i de tidligere fylkene til gode 

 Forutsigbarhet og kontinuitet i de mest sentrale tiltakene 
 Forpliktelse gjort i allerede inngåtte avtaler 
 Forventningene i nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 

Under følger tiltak med fordeling av økonomiske rammer for gjennomføring i 2020 med en 
samlet sum på kroner. 

 

Tilskudd til kommuner og frivillige  
I 2020 gjennomføres tildeling av tilskudd til kommuner og frivillige i henhold til de tidligere 
fylkenes ordninger og kriterier. Det vil imidlertid bli utarbeidet nye kriterier og nytt årshjul for 
Viken. Målet er å lyse ut ny ordning i september med tildeling i januar. Dette kommer i en 
egen sak. 

For 2020 er samlet sum: 36 157.980 kroner som allerede er tildelt som beskrevet under: 

Fylkesrådets behandlet i sak 13/2020 den 27.02.2020 tildeling av midler til tidligere Akershus 
og Buskerud. Dette var: 

-  «Aksjon skoleveg» til kommune i tidligere Akershus fylkeskommune 
- tilskudd til kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune 
- trafikksikkerhetstiltak i frivillig regi til organisasjoner i tidligere Buskerud 

fylkeskommune 
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Tidligere Østfold fylkeskommune har praktisert søknadsfrist for midler til kommunene på 
våren med tildeling utover året, og i stor grad med foreløpig tilsagn for tildelinger påfølgende 
år. For 2020 utgjør midler som har fått foreløpig tilsagn og midler tildelt i 2019 totalt 8,3 
millioner. Det innebærer at det ikke er midler å lyse ut for 2020.  

For tilskudd til lokale tiltak i Østfold var fristen 31.12. Det var da kommet noen få mindre 
søknader som vurderes og tildeles innenfor budsjettrammen på 8.3 millioner. 

Trygg Trafikk i Viken fylkeskommune 
Samlet sum til Trygg Trafikk: 2.600 000,- kroner  
Trygg Trafikk er en viktig samarbeidspart i gjennomføringen av tiltak. De er nå organisert som 
TT Viken og samlokalisert med Infrastruktur i Viken. Dette er svært viktig for Viken både med 
tanke på faglighet og effektiv organisering. I summen inngår kostnader til gjennomføring av 
følgende konkrete tiltak:  

-  «Trafikksikker kommune» 
- «Hjertesone» rettet mot barneskoler 
- tiltak for å øke bruk av refleks  
- tiltak i videregående opplæring 
- trafikkopplæring og sikring av barn i bil 

 
Allerede bindende avtaler og pågående tiltak  
I overgangen til Viken videreføres tiltak hvor det allerede er inngått avtale eller forpliktende 
bestillinger.  Det samme gjelder tiltak som er påbegynt og som er midt i gjennomføringen. 
Disse bør videreføres både av hensyn til forutsigbarhet for innbyggere og samarbeidsparter, 
juridiske hensyn og omdømme.  
Samlet sum: 3 050.000 kroner 

- 600.000 kroner til Inspiria Science Center for videreutvikling av 
aktivitetsgården/anlegg for sykkelopplæring (Østfold fylkeskommune)  
 

- 180.00 til refleksdemonstrasjon for skoleelever i regi av Inspiria Science Center 
(Østfold fylkeskommune)  
 

- 150.000 kroner til Ungt Entreprenørskap (Østfold fylkeskommune). 
 

- 250.000 kroner til «Aksjon skolestart», skolesekker til alle 1.klassinger (Østfold 
fylkeskommune).  
 

- 470.000 kroner til «Aktive barn – tryggere skolevei» for gjenstående aktiviteter for 
skoleåret 2019/2020. (Akershus fylkeskommune).  Total årlig ramme har vært 4.8 
millioner. For restbeløpet – se udisponerte midler under. 
 

- 1 200.000 kroner til holdningskampanjen «Sett grenser – si i fra» for skoleåret 
2019/2020 (Akershus) 
 

- 200.000 kroner til holdningskampanjen «Sett grenser – si i fra» for skoleåret 
2019/2020 (Østfold).  
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- For Buskerud fylkeskommune gjennomfører og bekoster Statens vegvesen «Trygt fram 

sammen» som tilsvarer «Sett grenser – si i fra» 

 

Øvrige tiltak  
Samlet sum: 435.000 kroner.  

- 15.000 kroner til gjennomføring av setebeltetellinger i buss.  
 

- 400.000 kroner til TA VARE – kampanje (Buskerud fylkeskommune).  
 

- 20.000 kroner til Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsforum 2020 (Akershus og 
Buskerud fylkeskommuner) 

 

Foreløpig udisponerte midler 
Tiltak som gjelder skoleåret 2020/2021 er foreløpig ikke vurdert. Udisponerte midler vil gi 
handlingsrom for utvikling av fremtidsrettede og faglig evaluerte tiltak for skoleåret. Forslag 
om nye tiltak legges frem for fylkesrådet i vår.  


