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Oversikt over holdningsskapendetiltak i Leirfjord kommune trafikksikkerhetsplan 2020-

2024 

 

Satsingsområde Tiltak Ansvarlig 

Kommunens  

rolle som barnehageeier 

Sikring av barn i bil/bruk av 

refleks/hodelykt som tema på 

foreldremøter o.l.  

Virksomhetsledere 

Sørge for at alle barnehagene blir 

godkjent som «trafikksikker 

barnehage» 

Kommunalsjef Oppvekst 

Søke om fylkeskommunale 

holdningsskapende 

trafikksikkerhetsmidler 

Kommunalsjef Oppvekst 

Kommunens  

rolle som skoleeier 

Bruk av bilbelte/bruk av 

refleks/hodelykt og sykkelhjelm 

skal være tema på alle klassetrinn 

Virksomhetsleder 

Gjennomføre systematisk 

trafikkopplæring på sykkel, for 

elever på mellomtrinnet 

Virksomhetsledere 

Passe på at Leirfjord Barne og 

Ungdomsskole har kompetanse for 

å tilby trafikk valgfag, inkludert 

trafikalt grunnkurs  

Virksomhetsleder 

Trafikksikkerhetskurs til elever og 

foresatte, tema på foreldremøter 
Virksomhetsledere 

Søke om fylkeskommunale 

holdningsskapende 

trafikksikkerhetsmidler 

Kommunalsjef Oppvekst 

Kommunen som  

ansvarlig for helse og trivsel 

Helsestasjonene skal dele ut 

barnevognrefleks 

Virksomhetsleder Helse 

og Velferd 

Fokus på sikring av barn i bil, og 

spesielt på at barn sitter 

bakovervendt til de er fire år. 

Virksomhetsleder Helse 

og Velferd 

Fysioterapeut skal gi 

opplæringstilbud til brukere som 

ferdes i trafikken med el. rullestol. 

Virksomhetsleder Helse 

og Velferd 

Legekontor skal ha 

oppmerksomhet på hvordan 

brukers helsetilstand påvirker 

evnen som trafikant.  

Virksomhetsleder Helse 

og Velferd 

Kommunens ansvar innen 

kultur og fritid 

Stimulere lag og foreninger til å 

gjennomføre sikker transport av 

barn til og fra idretts- / 

fritidsaktiviteter (kjøretøy, sjåfør) 

Frivillighetskoordinator 
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Gjøre organisasjoner, lag og 

foreninger kjent med statlige og 

fylkeskommunale 

tilskuddsordninger innen 

trafikksikkerhet på kommunen 

hjemmeside/sosialemedier 

Teknikk og eiendom 

Kommunen som vegeier 

Universell utforming av 

veisystemer/parkeringsplasser 

m.m. i alle kommunale 

utbyggingsprosjekter 

Teknikk og eiendom 

 Sikre godt sommer- og 

vintervedlikehold av kommunale 

veier/parkeringsplasser i henhold 

til vedtatte kriterier  

Teknikk og eiendom 

Gjennomføre vurdering og 

kartlegging av trafikkfarlig 

skolevei 

Teknikk og eiendom 

 Gjennomføre vurdering og 

prioritering av plassering 

bussholdeplasser/busskur etter 

behov 

Teknikk og eiendom 

Kommunen som  

arbeidsgiver 

Oppfordre alle kommunale 

virksomheter til å markere den 

årlige refleksdagen 

Ordfører 

Ha et fokus på trafikksikkerhet i 

retningslinjene for ansatte som 

bruker bil i tjenesten/til og fra 

arbeid 

Rådmann 

Organisatoriske tiltak 

Bli godkjent og opprettholde status 

som trafikksikker kommune 

Rådmann 

Trafikksikkerhet skal være et årlig 

tema i kommunens 

arbeidsmiljøutvalg 

Rådmann 

Se trafikksikkerhet i sammenheng 

med andre kommunale planer 

Alle Virksomheter 

 


