
 
 

 

 

Midt Telemark kommune 

Att: Kommunaldirektør Åse Egeland 

Dato: 17.12.2019 

Vår ref: Unni Knutli 

 

Tollbugata 32 

Postboks 277, Oslo Sentrum 

0103 Oslo, Norge 

 

Tlf: +47 22 40 40 40 

hovedkontor@tryggtrafikk.no 

www.tryggtrafikk.no 
 

 

Rapport fra godkjenningsmøte Trafikksikker kommune 4.12.2019 

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 trafikksikkerhetsmiljø gir kommunen bra omdømme, færre skader, og fornøyde 

innbyggere. Midt Telemark kommune har valgt å ivareta dette ansvaret gjennom konseptet 

Trafikksikker kommune, levert av Trygg Trafikk i samarbeid med Telemark fylkeskommune. 

Konseptet består av kriterier som alle sektorer i kommunen må oppfylle. Dette arbeidet skal 

forankres i hver sektors ledelse og være kjent for alle ansatte. Konseptet skal bidra til å 

systematisere trafikksikkerhetsarbeidet. Å bli godkjent som Trafikksikker kommune er ingen 

garanti for fravær av trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, 

målrettet og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. 

Onsdag 4. desember 2019, ble det avholdt møte i Bø, for godkjenning av nye Midt Telemark 
kommune som trafikksikker kommune. 
Følgende var tilstede på godkjenningsmøtet: 
 
Fra kommunen. 
Siri Blichfledt Dyrland, ordfører for nye Midt Telemark kommune 
Mette Haugholdt, ordfører i Sauherad 
Borgar T. Kaasa, ordfører i Bø 
Åse Egeland, kommunaldirektør nye Midt Telemark kommune. 
Sondre Reldal, hovedverneombud 
Jorunn L Wighus, leder oppvekst 
Norill Mallasvik, HTV utdanningsforbundet 
Hege Flaatin, barnehagestyrer 
Marte Midttun Lie, kommunalmedarbeider 
Geir Stangeby, kommunalsjef 



 
 

 

Annalug Aase Cowles, rektor Bø skule 
Sindre Flø, kultur 
Gisle B. Espedalen, rektor Bø ungd.skule 
Jorunn Verpe, leder helsestasjonen 
Tone Forberg, barnehagestyrer 
Vidar Lofthus, kommunalsjef 
Lars Tore Svendsen, enhetsleder 
Liv Omnes, HTV fagforbundet 
Per Sveinung Norendal, koordinator trafikksikker kommune. 
 
Fra fylkeskommunen. 
Sven Tore Løkslid, fylkesordfører 
Hans Edvard Askjer, fylkesvaraordfører 
Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel og Telemark FTU. 
 
Fra Trygg Trafikk. 
Unni Knutli, seniorrådgiver, Oslo 
Brita Straume, distriktsleder, Telemark 
Tor Egil Syvertsen, rådgiver, Telemark. 
 
 
Prosessarbeidet startet opp, etter at intensjonsavtalen var underskrevet 12. februar 2019. 
Det har vært avholdt gode, konstruktive arbeidsmøter og «work shops» med de ulike 
kommunale enhetene. 
Dokumentasjonen som er innsendt før godkjenning, er gjennomgående god og 
tilfredsstillende. Under møtet kommenterte representanter fra enhetene på hvordan 
arbeidet hadde foregått fram mot målet. 
 
Når det gjaldt innsendt dokumentasjon ble det gitt tommel opp og godkjent, uten ytterligere 
merknad for helsestasjonen, kommuneoverlege, kultur, plan og teknisk. 
 
Når det gjelder skoler og barnehager, er samtlige innsendte planer bygget opp likt, med 
utgangspunkt i samme mal. Det er for så vidt greit. Trygg Trafikk oppfordrer rektorer og 
barnehagestyrere til å følge opp lokalt, slik at planverk og instrukser blir bekjentgjort blant 
ansatte og foreldre.  
 
Midt Telemark kommune har utarbeidet to helt nye dokumenter. Det ene omhandler «Kjøp 
av transporttjenester». Dokumentet har blitt bra, og er allerede vedtatt i AMU. 
Det andre dokumentet er «Retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser i Midt Telemark 
kommune». Retningslinjene har blitt meget gode. De er – naturlig nok - foreløpig ikke rullert 
ut eller gjennomgått med de ansatte i den nye kommunen. Vi oppfordrer til å starte opp dette 
arbeidet ganske umiddelbart.  
 



 
 

 

Det siste og viktigste dokumentet som var sendt inn, er endelig utkast til en helt ny 
«Kommunal trafikksikkerhetsplan». Planen er bygd opp, med utgangspunkt I Trygg Trafikk sin 
mal for kommunale TS planer. 
Det er lagt ned ett betydelig arbeid i planen, og den har blitt svært god. Trygg Trafikk har 
likevel en merknad til planen. Vi oppfordrer til at det lages en ikke alt for lang, punktvis 
tiltaksdel, med overkommelige, prioriterte tiltak, som kan evalueres og rulleres årlig. Ny 
trafikksikkerhetsplanen er foreløpig ikke politisk behandlet eller vedtatt. Trygg Trafikk ber om 
at endelig plan og vedtak sendes oss, straks dette foreligger.  
 
Som nevnt innledningsvis er det levert ett solid arbeid og god dokumentasjon. Nå er det viktig 
at den nye kommunen fortsetter det gode trafikksikkerhetsarbeidet. Trygg Trafikk gratulerer 
Midt Telemark som trafikksikker kommune for perioden 2020-2022. Vi anmoder om ett møte 
i løpet av godkjenningsperioden for å se hvordan det viktige arbeidet blir ivaretatt.   
 
 
 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Unni Knutli    Tor Egil Syvertsen 

Seniorrådgiver   Prosjektansvarlig TS kommune Telemark 
Trygg Trafikk    Trygg Trafikk 
 


