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Hei I

Det vises til høringsbrev for trafikksikkerhetsplan i Leirfjord kommune

Trafikksikkerhetsplanen er en kommunaltemaplan for hvordan kommunen skaljobbe med trafikksikkerhet og
prioritere tiltak.
Statens vegvesen har ingen merknader til planen.

Lykke til med arbeidetl

Med hilsen
lnger Moen Utnes

Statens vegvesen, Transport og samfunn
Transport nord, Transportforvaltning nord I
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FYLKESKOMMUNE

Leirfjord kommune
Martyna Anna Trot
Skoledalsveien 39

B89O LEIRFJORD

H øri n gssva r - trafi kksi kkerhetsplan for Lei rfjord kom m u n e 2020 -2024

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) viser til Leirfjord kommunes trafikksikkerhetsplan
2020-2024 som er på høring.

NFTU avgir med dette sin høringsuttalelse, og har følgende kommentarer:
. Planen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe som gir den tyngde og helhet.
. Planen er oversiktlig, og det kommer frem mange gode tiltak.
. 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 fvlkeskommune.>.
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.

. Det er positivt at kommuen ønsker å bli godkjent som trafikksikker kommune, men det er
av NFTUs oppfatning at Leirfjord kommune kan bli Trafikksikker kommunen før 2023, og
om kommunen ønsker vil vi bistå i arbeidet frem mot godkjenning.

. I vedlegg 3 bør forankringen være klar med henhold til hvem som skal ha ansvar for at
tiltaket gjennomføres. Også hvem som har ansvar for rapportering.

. Det er positivt at det er en tydelig plan for enhetenes rapporteringsansvar. Det bør også
fremkomme hvor ofte planen skal rulleres og rapporteres på.

NFTU mener dette er en godt gjennomarbeidet plan som med noen små justeringer kan løftes. Se
vedlagt forslag til trafikksikkerhetsplan- mal som er vedlagt.

NFTU ønsker Leirfjord kommune lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Silje Fisktjønmo
rådgiver

NFTU består av tre valgte politikere og ledes av folkesråd for Samferdsel Bent-Joacim Bentzen
(Sp). I tillegg kommer en rekke konsultative medlemmer som bidrar med faglige innspill.
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lnnsoill til trafikksikkerh lan 2O2O-2024. sak t9/725

Tverlandet Grendeutvalg ønsker å komme med noen innspill til trafikksikkerhetsplanen

Vi mener at vedlikehold av eksisterende veier er viktig for å ivareta trafikksikkerheten, og må

prioriteres.

Vi mener også at 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.

Hilsen

Tverlandet Grendeutvalg

Elin Stausland Dahle, leder

Tor Egil Ludvigsen, Ståle Valan og Tove Nyland


