
LEIRFJORD KOMMUNE 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune 2020-2024 -  andre gangs politisk 

behandling 

 

Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 19/125-55 

    Arkivkode: 143 

        

      Klageadgang:  Nei 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/20 Plan- og næringsutvalget 26.08.2020 

59/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

 

Trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune 2020-2024 - andre gangs politisk 

behandling 

 

Rådmannens  innstilling: 

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune 2020 – 2024 med mindre 

justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 06.08.2020 

 

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 26.08.2020 sak 70/20 

Behandling: 

Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling.  

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune 2020 – 2024 med mindre 

justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 06.08.2020 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.09.2020 sak 59/20 

Behandling: 

Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune 2020 – 2024 med mindre 

justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 06.08.2020. 

 

Saksutredning:  

Leirfjord kommunes trafikksikkerhetsplan gikk ut i 2018, og det er behov for ny plan. Oppstart 

av arbeidet ble varslet våren 2019. Planen er utarbeidet etter konseptet «Trafikksikker 

kommune».  

Planen utarbeides for perioden 2020-2024 og den skal rulleres etter fire år. Prioritert 

handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig. Planen har i tillegg et økende fokus på 

forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid, utviklet gjennom et tverrfaglig 

arbeid.  

 



Side 2 av 3 

Gjennom offentlig høring i perioden 29.04.2020- 16.06.2020 har Leirfjord kommune innhentet 

synspunkter fra grendeutvalg, nabokommuner og statlige og regionale organer.  

Alle merknader er kommentert under: 

Nordland Fylkeskommunen 29.04.20 

1. Planen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe som gir den tyngde og helhet. Planen er 

oversiktlig, og det kommer frem mange gode tiltak. 

2. På side 14 i planen er følgende skrevet «Kursene arrangeres av kommunen i samarbeid med 

Nordland fylkeskommune og Trygg Trafikk. De respektive ledere legger til rette for deltakelse 

ved de aktuelle kursene. Kursene finansieres av Nordland fylkeskommune.». Nordland 

fylkeskommune er ikke forpliktet gjennom den kommunale planen til å finansiere kursene. 

Kommunene kan søke om midler til NFTU for finansiering, men det er ikke gitt at midlene 

blir tildelt. Ber om at setningen omformuleres. 

3. Det er positivt at kommunen ønsker å bli godkjent som trafikksikker kommune, men det er  

NFTUs oppfatning at Leirfjord kommune kan bli Trafikksikker kommunen før 2023, og om 

kommunen ønsker vil vi bistå i arbeidet frem mot godkjenning. 

4. I vedlegg 3 bør forankringen være klar med henhold til hvem som skal ha ansvar for at 

tiltaket gjennomføres og hvem som har ansvar for rapportering. 

5. Det bør fremkomme hvor ofte planen skal rulleres og rapporteres på. 

Kommunens kommentar: 

2.  Nevnte setninger omformuleres.  

3. Leirfjord kommune har dessverre ikke kapasitet for å bli godkjent som trafikksikker 

kommune før 2023. Leirfjord kommune skal blant annet kartlegge trafikk farlige skoleveier 

før godkjenningsprosess kan starte. 

4. Nevnte vedlegg revideres i henhold til merknaden.  

5. Planen utarbeides for perioden 2020-2024 og den skal rulleres etter fire år. Prioritert 

handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig. 

 

Statens Vegvesen 14.05.20 

Statens vegvesen har ingen merknader til planen. 

 

Tverlandet Grendeutvalg 25.05.20  

Belysning langs trafikkerte veier er viktig, ikke minst for å ivareta sikkerheten til myke 

trafikanter. Det må derfor satses videre på kommunale tilskudd til grendenes lysforeninger. 

Grendeutvalg mener at vedlikehold av eksisterende veier er viktig for å ivareta 

trafikksikkerheten, og må prioriteres.  

 

Kommunens kommentar: 

Merknader tas til etterretning. 

 

 

Framdriftsplan trafikksikkerhetsplan 2020-2024: 
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Vedlegg: 

Trafikksikkerhetsplan for leirfjord kommunen 06.08.20 

Vedlegg 1 Oversikt over fysiske tiltak i LK 2020-2024 

Vedlegg 2 Oversikt over holdningsskapendetiltak i LK 2020-2024 

Innkomne merknader 29.04.20-18.06.20 

 

 

Aktivitet  Utvalg  Periode  

Oppstart  PNU  11.03.2020 

Behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan 

for Leirfjord kommune 2020-2024  

PNU  11.03.2020 

Offentlig høring     29.04.2020 - 16.06.2020 

2 gangs behandling av forslag til 

trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune 

2020-2024 

PNU 26.08.2020 

Vedtak av trafikksikkerhetsplan for Leirfjord 

kommune 2020-2024  

KST 24.09.2020 


