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Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Nullvisjonsprosjektet for Søgne og Songdalen forlenges til 31.12.2015. Søgne kommune bidrar
med 100 000 kroner årlig. Beløpet dekkes inn i den kommende økonomiplanen. Det forutsettes
at Fylkeskommunen og Songdalen kommune bidrar til å finansiere prosjektet i tråd med
saksutredningen.
Repr. Andresen (H) fremmet tillegg til rådmannens forslag:
Formannskapet er inneforstått med engasjement av prosjektleder i inntil 3 år.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Høyre enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Nullvisjonsprosjektet for Søgne og Songdalen forlenges til 31.12.2015. Søgne kommune
bidrar med 100 000 kroner årlig. Beløpet dekkes inn i den kommende økonomiplanen.
Det forutsettes at Fylkeskommunen og Songdalen kommune bidrar til å finansiere
prosjektet i tråd med saksutredningen.
Formannskapet er inneforstått med engasjement av prosjektleder i inntil 3 år.

Bakgrunn for saken:
Søgne og Songdalen kommuner har samarbeidet om Nullvisjonsprosjektet siden 2005.
Prosjektet var 3-åring og det var Songdalen som hadde arbeidsgiveransvaret i den første
perioden. Begge kommunene vedtok høsten 2008 en videreføring av prosjektet på ubestemt tid,
og det var enighet om at prosjektledelsen skulle flyttes til Søgne kommune. Det har totalt i
perioden vært 4 personer om har innehatt stillingen som prosjektleder. Når stillingen igjen er
vakant og oppsparte midler er brukt opp, må kommunene ta stilling til om det er ønskelig med
en ytterligere videreføring av prosjektet.
Saksutredning:
I første prosjektperiode ble prosjektet finansiert i et spleiselag der fylkeskommunen betalte
500 000 kroner og de to kommunene 100 000 kroner hver årlig. Siden 2009 har prosjektet vært
finansiert ved oppsparte midler og bidrag fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen ønsker en
videreføring av prosjektet, og vil bidra med et årlig beløp i 3 år. Det forutsettes da at
kommunene bidrar med en andel.
Ved oppstarten av prosjektet ble det tilsatt prosjektleder i 70% stilling. Denne ble i 2008
utvidet til 100%.
Prosjektet har som hovedmål å skape bevissthet om trafikksikkerhet gjennom
holdningsskapende arbeid, og har i stor grad vært rettet mot voksne. Det ble gjennomført en
evaluering av arbeidet i 2009 der det ble anbefalt at det ble knyttet mer mot det kommunale
HMS arbeidet, og at fokus ble rettet mer mot barn og unge. Konklusjonene i rapporten bør få
konsekvenser i en evt videreføring av prosjektet. Rapporten følger saken som vedlegg.
Begge kommunene har behov for et systematisk arbeid med en trafikksikkerhetsplan der
prosjektleder for Nullvisjonsprosjektet kan ta en ledende rolle. Å få nullvisjonsarbeidet inn
som en del av det generelle trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene der holdningsskapende
arbeid kombineres med kommunal saksbehandling, kan gi god effekt, og gjøre arbeidet mer
interessant for prosjektleder. Det kan også inkluderes i det forebyggende arbeidet blant barn og
unge.
Styringsmodell
Prosjektet har vært styrt av en arbeidsgruppe og en styringsgruppe med både politiske
representanter, kommunalt ansatte og eksterne samarbeidspartnere. En evaluering av arbeidet
har vist at det er det behov for en endring av strukturen på de to gruppene. Administrasjonen
foreslår følgende struktur:
Arbeidsgiveransvar: Søgne kommune v kommunalsjef for oppvekst
Styringsgruppe møtes 2 til 3 ganger pr år og gir overordna styringssignaler:
 Rådmann/kommunalsjef i Søgne og Songdalen
 Samferdselssjef Vest- Agder fylkeskommune
Prosjektleder er sekretær
Arbeidsgruppe møtes 4 ganger pr halvår og gir innspill til daglig drift av prosjektet:


Politi







Trygg trafikk
Statens vegvesen
Saksbehandler fylkeskommunen
Brannvesenet
Prosjektleder

Andre aktuelle kommunale saksbehandlere og samarbeidspartnere inviteres etter behov
Politisk nivå involveres i ulike tiltak og temadager. Det rapporteres årlig til tjenesteutvalget og
formannskapet.
Økonomi
Totale utgifter til prosjektet beløper seg pr år til ca 850 000 kroner. Vest- Agder
fylkeskommunen har inntil nå bidratt med 500 000 kr, og det er gitt signaler på at beløpet kan
økes til 650 000 kroner. Det forutsettes da at de to kommunene fortsetter med 100 000 kroner
hver, slik den opprinnelige avtalen var.
For å skape kontinuitet i arbeidet, er det viktig at prosjektleder står i stillingen over tid. For å
sikre dette, bør det vurderes å tilsette i en fast stilling. Dersom det gjøres budsjettvedtak i
fylkeskommunen om permanent tilskudd, er det aktuelt å gjøre stillingen fast.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til saken.
Vedlegg
1 Handlingsplan 2012
2 Evaluering av nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen

Handlingsplan
Nullvisjonsprosjektet
2012

Hovedmål
”Skape bevissthet om trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid”
Hovedmål 2
”Innarbeide trafikksikkerhetssamarbeid som en naturlig del av kommunenes virksomhet”

Innledning:
Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen kommuner har satt opp følgende fem delmål for arbeidet som skal gjøres i prosjektet.
1. Gjøre Nullvisjonens arbeid kjent i kommunene gjennom informasjonsarbeid
2. Øke bevisstheten og kunnskapen om trafikksikkerhet blant befolkningen
3. Etablere samarbeidsarenaer for å kunne utvikle og tilrettelegge for trafikksikkerhetsarbeid
4. Innarbeide trafikksikkerhetssamarbeid som en naturlig del av kommunenes virksomhet
5. Redusere skadeomfang gjennom økt bruk av trafikksikkerhetsutstyr
I 2012 vil prosjektleder i den forbindelse jobbe med følgende tiltak:

2

Delmål 1
Gjøre Nullvisjonens arbeid kjent i kommunene gjennom informasjonsarbeid
Tiltak
Tidsrom Indikatorer
1 Informasjon til kommunenes innbyggere gjennom
 FAU
Hele året Delta og bidra på møter / samlinger
 KOMFUG
Stands
 Lag og organisasjoner
 Kommunestyrene
 Media
 Facebook
 Plakater
2 Markedsføre nullvisjonen gjennom media

Hele året Radiosendinger (NRK 1)
Avisartikler (Budstikka og Fædrelandsvennen)
Kommunenes hjemmesider
Fritidsnytt i Søgne

3

Delmål 2
Øke bevisstheten og kunnskapen om trafikksikkerhet blant befolkningen
Tiltak
Tidsrom
1 Kurs / informasjon om Nullvisjonsprosjektet til
 Foreldre via skole og barnehager
Hele året
 Til befolkningen via lag og organisasjoner
 Bedrifter
2

3
4
5
6
7
8

Informasjon gjennom media / sosial medier
 Budstikka
 Fritidsnytt
 Fædrelandsvennen
 NRK 1
 Facebook
 Kommunenes hjemmesider
Kjøreatferdsprosjekt i Søgne og Songdalen rettet mot unge
bilførere
Samarbeide med helsestasjonene om informasjon om sikring av
barn i bil
Tilby refleksdemonstrasjoner til grunnskolene i Søgne og
Songdalen
Tiltak ”Trafikksikkerhet og folkehelse” på grunnskolens
mellomtrinn (5.trinn)
Tilby Nullvisjonspresentasjon og kurs i skadestedsbehandling til
skolenes ansatte
Tilby trafikksikkerhetsdag til elever på 10. trinn

9 Tilby et ”Rus og trafikk” opplegg til elever i ungdomsskolen
10 Tilby informasjon om bruk av sykkelhjelm til grunnskolenes
mellomtrinn
11 Markere nasjonal refleksdag i Søgne og Songdalen

Indikatorer
Delta og bidra på møter / samlinger
Stands

Hele året

Radiosendinger (NRK 1)
Avisartikler (Budstikka og Fædrelandsvennen)
Kommunenes hjemmesider

April September
Hele året

Egen plan for prosjektet vil bli presentert for
styringsgruppa

Høsten 2012

Tilbud direkte til skolene og gjennom FAU

Våren 2012

Samarbeid med kommunenes folkehelsekoordinatorer

Hele året

Samarbeid med prosjektleder i Audnedal, Marnardal og
Åseral
Samarbeid med brannvesen, politi, Søgne Røde Kors
Hjelpekorps, Songdalen Røde Kors Hjelpekorps
Samarbeid med politi og helsestasjon

Våren 2012
Hele året
Hele året
Oktober 2012
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12 Tilby et eget opplegg til grunnskolens elever fra 8.- 9 trinn. som
omhandler trafikkregler og bruk av sykkelhjelm

Hele året

5

Delmål 3
Etablere samarbeidsarenaer for å kunne utvikle og tilrettelegge for trafikksikkerhetsarbeid
Tiltak
1 Ha dialog med lag / organisasjoner om samarbeidsarenaer
 Kommunale enheter
 Politiet
 Trygg trafikk
 Statens vegvesen
 Frivillige lag og organisasjoner
 Trafikksikkerhetskontakter ved skolene
 FAU
 KOMFUG
 Privat næringsliv
2 Samarbeide med media om dekning av trafikksikkerhetstiltak /
trafikksikkerhetsarbeid
3 Samarbeid med andre Nullvisjonsprosjektledere
4 Samarbeid med andre prosjekter / prosjektledere knyttet til
trafikksikkerhet

Tidsrom Indikatorer
Hele året
Delta og bidra på møter / samlinger med informasjon om
Nullvisjonsprosjektet

Hele året Radiosendinger (NRK 1)
Avisartikler (Budstikka og Fædrelandsvennen)
Kommunenes hjemmesider
Hele året
Hele året
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Delmål 4
Innarbeide trafikksikkerhetsarbeid som en naturlig del av kommunenes virksomhet
Tiltak
Tidsrom Indikatorer
1 Implementere trafikksikkerhetsarbeid i kommunen
Hele året Utvikle planverk og avtaler
2 Informere om HMS-plan for trafikksikkerhet

Hele året

3 Dialog med politiske partier for å få innspill / ideers og gi råd om hvordan
trafikksikkerhet kan inngå i kommunenes planverk
4 Tilby Nullvisjonspresentasjon og kurs i skadestedsbehandling til ansatte
kommunene

Hele året
Hele
året

Opprette samarbeidsarenaer for trafikksikkerhet
Informere om HMS – plan for trafikksikkerhet i
aktuelle kommunale organer
Kontakte lokale partiledere og invitere til dialog /
informere om Nullvisjonsprosjektet
Samarbeid med prosjektleder i Audnedal, Marnardal
og Åseral
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Delmål 5
Redusere skadeomfang gjennom økt bruk av trafikksikkerhetsutstyr
Tiltak
1 Samarbeide med servicetorgene i kommunene og det private
næringsliv / handelsstanden i kommunene om salg av
sikkerhetsutstyr som
 Refleksvest / refleks
 Nødhammere
 Evt. sykkelhjelm
2 Samarbeide med lag / organisasjoner om trafikksikkerhet og
trafikksikkerhetstiltak gjennom
 Temakvelder
 Seminarer
 Delta på messer / markedsdager

Tidsrom Indikatorer

3 Samarbeide med grunnskolene om bruk av refleks og sykkelhjelm

Hele året Tilby å hjelpe til med gjennomføring av
refleksdemonstrasjon og sykkelhjelm – kampanjer etc.

Tilby produkter
Hele året Bidra med hjelp til salg av sikkerhetsutstyr

Delta og bidra på møter / samlinger med informasjon om
Hele året Nullvisjonsprosjektet / trafikksikkerhet og
trafikksikkerhetstiltak
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1.

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

1.1

NULLVISJONEN OG NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET
Nullvisjonen ble lansert i Norge i forbindelse med Nasjonal transportplan for 20022011. Ved behandlingen av planen la Stortinget til grunn en visjon om at det ikke
skal forekomme ulykker i transportsektoren som fører til at personer blir drept eller
varig skadd – Nullvisjonen.
På Vegvesenets nettside1 beskrives Nullvisjonen som ”En ny giv i det nasjonale
trafikksikkerhetsarbeidet”. Bl a heter det:
”Nullvisjonen representerer en ny giv i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. For det
første er det en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept
eller varig skadd i trafikkulykker. I tillegg utgjør ulykkene en kostnad ved trafikksystemet
som vi ikke lenger vil godta, på tross av de fordelene vegtrafikken gir. Det er videre en
klargjøring og en endring av fokus, ved at vi særlig skal rette oppmerksomheten mot de
alvorligste konsekvensene av ulykkene. Dette innebærer selvsagt at vi skal fortsette å
gjøre vårt ytterste for å redusere antall ulykker med personskader, men at det er enda
viktigere å redusere de alvorlige konsekvensene av de ulykkene som vi ikke klarer å
unngå. Således er Nullvisjonen både en moralsk og etisk vegviser, og samtidig en
retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.”

Trafikksikkerhetsarbeidet deles ofte i følgende tre hovedinnsatsområder:
Trafikanttiltak
Tiltak innen veg- og trafikksystem
Tiltak på kjøretøysiden
Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen dreier seg i om trafikanttiltak, det vil si
tiltak som fokuserer på den enkelte trafikant.
1.2

NULLVISJONSPROSJEKTER I VEST-AGDER
Initiativet til å etablere lokale nullvisjonsprosjekter i Vest-Agder kom fra
Trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder. Dette er en bredt sammensatt administrativ
faggruppe med representanter fra fylkeskommunen, fylkesmannen, politiet,
utrykningspolitiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.
Trafikksikkerhetsgruppa inviterte i 2002 alle kommuner i Vest-Agder til et
samarbeide om å etablere lokale trafikksikkerhetsprosjekter etter en modell fra
Lidkøping i Sverige som legger vekt på følgende trinn i arbeidet:
kjenne til
forstå
akseptere
endre adferd
Det første lokale nullvisjonsprosjektet i Vest-Agder startet i Lyngdal og Farsund i
2003. Dette er fra august 2007 utvidet til også å omfatte kommunene Kvinesdal og
Sirdal. I september 2005 startet et tilsvarende prosjekt for kommunene Marnardal,
Åseral og Audnedal og i november 2005 ble det startet et prosjekt som omfatter
kommunene Søgne og Songdalen. Denne rapporten dreier seg om sistnevnte
prosjekt.

1

http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Nullvisjonen
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1.3

NULLVISJONSPROSJEKTET I SØGNE OG SONGDALEN

1.3.1

Etablering og organisatorisk forankring
Prosjektet ble etablert i november 2005, men kom for alvor i gang i 2006, blant
annet med en oppstartkonferanse i februar 2006. Prosjektet omfatter Søgne og
Songdalen kommune, og er et samarbeidsprosjekt mellom disse kommunene og
trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder som bistår med faglig og økonomisk støtte.
Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av:
Ordføreren fra begge kommuner
2 representanter fra administrasjonen i hver kommune
Representant for Trygg Trafikk
Representant for Statens vegvesen
Representant for Vest-Agder fylkeskommune
Lensmannen og trafikkansvarlig i politiet for Søgne Songdalen
Fra starten ble det tilsatt prosjektleder i 70 % stilling. Fra 1.1.2008 ble stillingen
utvidet til full stilling i forbindelse med skifte av prosjektleder. Prosjektleder er
organisatorisk tilknyttet staben til rådmannen i Songdalen og hadde fram til januar
2009, arbeidssted i Songdalen. Siden har prosjektleder hatt arbeidssted i Søgne
to dager pr uke.

1.3.2

Mål, delmål og målgrupper
Prosjektet ble etablert i november 2005. Av den kortfattede årsmeldingen for 2005
går det fram at følgende hovedmål ble satt for prosjektet:
”å skape bevissthet om trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende
arbeid”
Senere ble det satt følgende delmål:
Delmål 1:

Gjøre Nullvisjonen kjent i kommunene gjennom informasjonsarbeid

Delmål 2:

Øke bevisstheten
befolkningen

Delmål 3:

Etablere samarbeidsarenaer for å kunne utvikle og tilrettelegge for
trafikksikkerhetsarbeid

Delmål 4:

Utarbeide løsninger for å innarbeide trafikksikkerhetsarbeid som en
naturlig del av kommunens virksomhet

Delmål 5:

Redusere skadeomfang gjennom økt bruk av sikkerhetsutstyr/tiltak

og

kunnskapen

om

trafikksikkerhet

blant

I 2008 ble delmål 4 ”oppgradert” til et ”hovedmål 2” ved siden av det opprinnelige
hovedmålet.
I utgangspunktet var målgruppen for prosjektet den voksne befolkning. Dette går
blant annet fram av internt notat 20.9.04 fra plansjefen i Søgne kommune i
forbindelse med forberedelsen av prosjektet. Både prosjektleder og initiativtakerne
til prosjektet viser også til dette som hovedmålgruppen for prosjektet.
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1.4

SAMMENDRAG AV EVALUERINGEN

1.4.1

Omfang og avgrensing, samt grunnlag for evalueringen
Evalueringen dreier seg om måten prosjektet er gjennomført på, og i hvilken grad
prosjektets tiltak og resultater så langt samsvarer med hovedmål og delmål.
Evalueringen bygger på:
1.

Gjennomgang av vedtak og dokumenter som ligger til grunn for etablering
av prosjektet.

2.

Gjennomgang av prosjektets handlingsplaner og årsrapporter samt
referater fra styringsgruppens møter.

3.

Intervjuer med initiativtakerne til prosjektet, prosjektleder og rådmannen i
de to kommunene.

4.

Spørreundersøkelse til kommunestyremedlemmer og ledere i kommunene.

Evalueringsoppdraget oppfatter ikke holdningsundersøkelser i befolkningen med
sikte på å måle eventuelt endrede holdninger i forhold til trafikksikkerhet. En slik
undersøkelse ble imidlertid gjennomført for nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og
Farsund2 i 2006. Evalueringen omfatter heller ikke analyser av statistikk vedr
skadde og drepte i trafikken i de to kommunene da det statistiske grunnlaget for
dette vurderes å være for begrenset.
1.4.2

Hovedinntrykk og anbefalinger
På grunnlag av det materialet vi har samlet inn og gjennomgått,(se kapitel 2), og
samtaler vi har hatt med ulike aktører i prosjektet, sitter vi igjen med følgende
hovedinntrykk:
Nullvisjonsprosjektet har etter vår vurdering vært et svært aktivt prosjekt med
et høyt aktivitetsnivå, jf vedlegg 1 og kapitel 2.1.
Prosjektet framstår som utadvendt og operativt og prosjektleder har i stor grad
vært personlig engasjert i gjennomføringen av de konkrete tiltak.
Aktivitetene er målrettede og konsistente med prosjektets mål og delmål.
I forhold til Nullvisjonens fokus på de mest alvorlige ulykkene kunne prosjektet
hatt en tydeligere profil i forhold til årsaker som ofte ligger bak denne typer
ulykker og konsekvenser av slike ulykker.
Prosjektet har hatt et godt og aktivt samarbeid med mange relevante instanser,
men har så langt vi kan se ikke etablert noen faste samarbeidsfora i forhold til
trafikksikkerhet, slik ett av delmålene tilsier.
Bortsett fra prosjektleder synes kommunenes øvrige organisasjon lite involvert
i planlegging og gjennomføring av prosjektets tiltak.
I forhold til målet om å innarbeide trafikksikkerhet som en naturlig del av
kommunens virksomhet, er HMS-plan trafikksikkerhet (vedtatt av begge
kommunene i 2008) er et viktig bidrag fra prosjektet. Mye tyder imidlertid på at
planen i liten grad er implementert og fulgt opp.
Blant ledere og politikere er det i hovedsak positive, men noe delte meninger,
både når det gjelder prosjektets relevans og effekt i forhold til

2

Rapporten ”Ting tar tid” Oxford Research, mai 2006
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trafikksikkerhetsarbeid. Tilbakemeldingene er mindre positive enn for ett annet
tilsvarende prosjekt der samme spørreundersøkelse er gjennomført.
Ingen av kommunene har pr i dag noe system for rapportering i forhold til
kommunens trafikksikkerhetsinnsats.
I forhold til intensjonen om at prosjektet skulle ha den voksne befolkning som
målgruppe, dreier prosjektet seg i stor grad om tiltak overfor barn og unge. Vi
tror dette er en ønskelig justering av prosjektets profil som også samsvarer
med de innspill ledere og politikere gjennom spørreundersøkelsen har gitt mht
framtidige satsingsområder i prosjektet.
Med utgangspunkt i vår gjennomgang av prosjektet har vi kommet fram til at vi ved
videreføring av prosjektet vil anbefale:
Etablering av samarbeidsforum som støtte for prosjektlederfunksjonen
Spissing av prosjektets profil i forhold til de mest alvorlige ulykkene
Justering av målgruppe
Mer aktiv oppfølging av HMS-plan trafikksikkerhet fra kommuneledelsens side
Anbefalingene er nærmere begrunnet og utdypet i kapitel 3.
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2.

EVALUERINGSGRUNNLAG

2.1

AKTIVITETER I PROSJEKTET

2.1.1

Grunnlag
Dette avsnittet skal gi grunnlag for å vurdere prosjektets aktivitetsprofil i forhold til
prosjektets mål, delmål og målgrupper. Avsnittet bygger på gjennomgang av
dokumenter som handlingsplaner, årsrapporter, møtereferater og andre
dokumenter fra prosjektet, samt intervjuer/samtaler med prosjektleder.
Årsrapportene gir i liten grad informasjon om ressursinnsats som ligger bak og
oppslutning om de ulike tiltak. Tiltakene kan derfor ikke vektes i forhold til dette.

2.1.2

Planlegging og valg av aktiviteter
Aktivitetene som gjennomføres i regi av nullvisjonsprosjektet er et resultat av:
Prosjektleders egne ideer med utgangspunkt i prosjektmålene og som
resultat av deltakelse på konferanser og samlinger
Samarbeid med andre Nullvisjonsprosjektet, særlig Indre Agder
Henvendelser fra lokalbefolkningen, velforeninger etc
Drøftinger i styringsgruppen
Prosjektleder foreslår med ovennevnte som utgangspunkt hvilke tiltak prosjektet
skal gjennomføre og prosjektleders forslag til tiltak blir stort sett godkjent av
styringsgruppen.
Utover det som er nevnt over kan vi ikke se at det finnes noe system for å skape
ideer, prioritering eller videreutvikling av tiltak.

2.1.3

Typiske aktiviteter
Typiske og gjentatte aktiviteter i prosjektet har vært:
Informasjon om Nullvisjonen og prosjektet. Dette omfatter aktiviteter som
informasjon via media (lokalavis, nærradio), informasjon til skoler, lag og
foreninger og utsendelse av informasjonsbrosjyre til alle husstander (mai 06)
Nullvisjonskurs. Dette er et informasjonsopplegg på ca 1,5 timer der man
informerer om Nullvisjonen og vektlegger betydningen av å vise god oppførsel i
trafikken samt betydningen av å være en god rollemodell. Dette ble spesielt
vektlagt det første året av prosjektet, og iflg årsrapporten for 2006, deltok 190
fra Songdalen og 257 fra Søgne på kurs for ansatte.
Tiltak overfor skolene. Dette dreier som tiltak vedr bruk av sikkerhetsutstyr
(refleks, sykkelhjelm), informasjon på ulike måter og sikring av skoleveger.
Tiltakene gjennomføres som oftest i samarbeid med foreldreutvalg og av og til
også andre samarbeidspartnere.
Tiltak overfor mopedførere. Dette tiltaket omfatter undersøkelse blant
mopedførere, informasjon/samtale og teknisk kontroll. Tiltaket er gjennomført i
samarbeid med lensmannskontoret.
Kjøradferdsprosjekt. Dette er et tiltak overfor unge bilførere (18-25 år).
Opplegget går ut på at deltakerne forplikter seg til god adferd i trafikken i
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forhold til nærmere konkretiserte punkter samtidig som de belønnes med
”gulrøtter” som gratis EU-kontroll, rimeligere forsikring, opplevelsesdager på
avlukkede baner etc. Deltakerne forplikter seg også til å delta på 18+ kurset
som de får gratis. Drøyt 20 ungdommer deltar i prosjektet.
Trafikkstatistikk. Prosjektet fører statistikk over ulykker som skjer i
kommunene.
Hver høst tilbys kurs/opplegg vedr bruk av refleks og annet verneutstyr til
velforeninger eller lignende.
Trafikksikkerhetskurs for lærere og voksne ved skolene. Dette er et todelt
opplegg der første del svarer til nullvisjonskurset, mens del 2 tar for seg temaet
ulykker og hva man som trafikant kan gjøre hvis man kommer opp i en ulykke
eller kommer til et skadested. Opplegget har hatt liten oppslutning. Et
tilsvarende opplegg ble også tilbudt til transportfirmaer, men prosjektet fikk
ingen respons herfra.
2.1.4

Aktivitetsprofil
Kube Rådgivning har på grunnlag av årsrapportene fra prosjektleder laget en
systematisert oversikt over tiltakene som er gjennomført i regi av prosjektet. I alt
omfatter oversikten 178 aktiviteter. Aktivitetene er av ulikt omfang og vi ser også at
aktivitetene i 2008 er rapportert mer summarisk enn tidligere. Oversikten er derfor
ikke egnet til å vurdere om aktivitetsnivået har vært høyt eller lavt og hvordan det
har variert over tid. Hensikten med oversikten har derfor primært vært å få et
inntrykk av prosjektets profil. For hvert prosjekt har vi registrert det delmål
aktiviteten er begrunnet i, hvilken målgruppe det sikter mot, hvilken kommune det
gjelder og hvem man eventuelt har samarbeidet med ved gjennomføring av
tiltaket.

2.1.4.1 Aktiviteter i forhold til delmål
Figur 1 viser hvordan aktivitetene fordeler seg i forhold til delmålene i prosjektet.
Delmål 3 vedr samarbeid har vi i denne sammenheng sett bort fra. Dette har vi sett
mer på som en strategi og en nærmere analyse i forhold til dette er gitt i kapitel
2.1.4.4.
Figur 1: Aktiviteter fordelt etter delmål
0-visjonsprosjektet Søgne/Songdalen

Aktivitetsprofil i forhold til delmål
1 Gjørekjent

70,00%

2 økekunnskap

62 %

4 Forankre

5 Sikkerhetsutstyr

62 %

60,00%

50,00%

40,00%
36 %

29 %

30,00%

20,00%

17 %

19 %

17 %
16 %

10,00%

16 %

17 %

7%
3%

0,00%
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2.1.4.2 Aktiviteter i forhold til målgruppe
Ser vi på hvordan tiltakene i prosjektet fordeler seg på ulike målgrupper får vi
følgende:
Figur 2: Aktiviteter fordelt på målgruppe

Tiltak fordelt på målgrupper

Ansatte,
politikere
8%

Flerealdersgrupper
42%

Barn,unge
34%

Voksne
16%

2.1.4.3 Aktiviteter i forhold til kommune
Samlet for alle år prosjektet har pågått fordeler tiltakene seg relativt jevnt mellom
de 2 kommunene. Det første prosjektåret var det en liten overvekt av tiltak i
Songdalen, mens det i 2008 ser ut til å være en liten overvekt av tiltak i Søgne.
Tiltak i andre kommuner er i hovedsak samarbeid med andre nullvisjonsprosjekter.
Figur 3: Aktiviteter fordelt på kommune
50 %
46 %
45 %

43 % 43 %
41 %

40 %

39 %

35 %
30 %
30 %

29 %

Songdalen

26 %

25 %

24 %

25 %

Søgne
Begge

20 %

Andrekommuner

17 %
15 %
13 %
10 %

9%
7%

5%

7%
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0%
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2.1.4.4 Aktiviteter i forhold til samarbeid
I 101 (57%) av de gjennomførte tiltakene har det vært samarbeid med andre,
mens det i 77 (43%) av tiltakene ikke er anført noen samarbeidspartner. Andre
nullvisjonsprosjekter (særlig Indre Agder) og kommunale organer/etater har vært
de viktigste samarbeidspartnerne.
Tabell 1:

Samarbeid med andre

Antall av Tiltak
Samarbeidmed:
Andrenullvisjonsprosjekteri V-Agder
Kommunaleetater/organer
Politiet og/eller TryggTrafikk/Vegvesenet
Andresamarbeidspartnere
Frivilligeorg. Idrettsorg.
Bil og MCorg og fors.selskap
Lokalemedia
Andretrafikksikkerhetsprosjekter
Næringsliv/næringslivsorg
Ingensamarbeidspartner
Totalt

2.2

År
2006
6%
1%
10 %
0%
7%
6%
6%
1%
0%
63 %
100%

2007
17 %
26 %
0%
4%
0%
9%
0%
4%
2%
37 %
100 %

2008
19 %
13 %
13 %
19 %
4%
0%
6%
2%
2%
23 %
100%

2009 Totalt
14 % 13 %
7 % 11 %
14 % 8 %
14 % 7 %
7% 4%
7% 5%
0% 4%
0% 2%
0% 1%
36 % 43 %
100% 100 %

UNDERSØKELSE BLANT LEDERE OG POLITIKERE
Som en del av evalueringen ble det i siste halvdel av november 09 gjennomført en
spørreundersøkelse blant medlemmer av kommunestyret samt enhetsledere (og
evt andre ledere) som rapporterer til rådmannen.
Samme undersøkelse er gjennomført i de 4 kommunene som deltar i Nullvisjonsprosjektet i Listerregionen. I presentasjonene nedenfor har vi sammenlignet
svarene for Søgne og Songdalen med svarene fra undersøkelsen i Listerregionen.

2.2.1

Oppslutning om undersøkelsen
Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt ut på grunnlag av e-postlister som vi
fikk oversendt av prosjektleder. Justert for manglende eller feil e-postadresser er
det 45 politikere og 23 politikere som er invitert til å delta. Responsen er som
følger:
Tabell 2:

Oppslutning om spørreundersøkelse
Kommune

Respons
Antall svar
Søgne
Svarprosent
Antall svar
Songdalen
Svarprosent
Antall svar
Totalt
Svarprosent
Sammeunders.Listerprosjektet Svarprosent

Politiker
12
50%
10
48%
22
49%
53%

Leder
5
50%
8
62%
13
57%
80%

Totalt
17
50%
18
53%
35
51%
63%

Som vedlegg 2 og 3 følger en oversikt over svarfordeling fra undersøkelsen fordelt
hhv pr kommune og rolle (politiker eller leder). I de følgende avsnitt gis en oversikt
over tilbakemeldingene i forhold til undersøkelsens hovedtemaer.
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2.2.2

Kunnskap om Nullvisjonen
Figur 4: Egenvurdering av kunnskap om Nullvisjonen - samlet

Svaralternativet ”a) Ingen kunnskap” er ikke brukt av noen av respondentene.
Ledere og politikere vurderer sine kunnskaper om Nullvisjonen noe lavere enn sine
kolleger i Listerprosjektet.
Ser vi på politikerne og ledere hver for seg får vi:
Figur 5: Egenvurdering av kunnskap om Nullvisjonen – etter kommune og rolle
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I både Søgne og Songdalen vurderer politikerne sine kunnskaper om Nullvisjonen
noe bedre enn lederne gjør.
Når det gjelder hva som oppfattes som prosjektet satsingsområder er
tilbakemeldingene som følger.
Figur 6: Satsingsområder for Nullvisjonen

Hvaoppfatter du har vært det viktigstesatsingsområdetfor
nullvisjonsprosjekteti din kommune?
90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

Lister
40 %

Songdalen
Søgne

30 %

20 %

10 %

0%

a)Sikrereveger

c)Holdningsendringi
d)Alle områdeneer like
forholdtil trafikksikkerhet
viktige

Det er liten forskjell mellom lederes og politikeres oppfatning av dette.
2.2.3

Oppfatninger om nullvisjonsprosjektet
Undersøkelsens del 5 inneholder påstander vedrørende kommunens engasjement
i prosjektet og prosjektets relevans. For å få et generelt inntrykk av
tilbakemeldingene har vi gitt svarene en tallverdi avhengig av graden av
enighet/uenighet i forhold til påstandene. Den gjennomsnittlige tallverdien gir da et
uttrykk for tilbakemeldingene samlet sett.
Av plansjen nedenfor går det fram at det er relativ god oppslutning om at
kommunen skal engasjere seg i prosjektet og om at nullvisjonsprosjektet er
hensiktsmessig i forhold til trafikksikkerhetsarbeid.
Det er imidlertid ikke like stor enighet om relevansen av prosjektet og om
prosjektet har vært verd pengene. Dette gjelder særlig i Songdalen.
Vi ser også at det er en mindre positiv respons fra Søgne og Songdalen enn i
tilsvarende undersøkelse i Listerprosjektet.

93-Rapport_Sogne-songdalen-ver1.00_ 29.12.09

Side 10

Kube Rådgivning AS
Evaluering av Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen
Figur 7: Oppfatninger om Nullvisjonsprosjektet

Fordeler vi svarene etter rolle, er hovedinntrykket at lederne i Songdalen gir noe
mer positive svar enn politikerne. I Søgne er hovedinntrykket motsatt:
Figur 8: Oppfatninger om Nullvisjonsprosjektet – etter rolle
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2.2.4

Erfaringer med prosjektet
I undersøkelsens del 6 kartlegges i hvilken grad ledere og politikere har erfaringer
med prosjektet som er i tråd med prosjektets mål. Ledere og politikere i Søgne og
Songdalen vurderer som gjennomsnitt at prosjektet i liten grad har hatt positiv
effekt i forhold til spørsmålene i spørsmålsgruppe 6. De vurderer effekten av
prosjektet lavere enn kolleger i Listerprosjektet vurderer effekten av sitt prosjekt .
Figur 9: Erfaringer med Nullvisjonsprosjektet - (spørsmål 6a - 6e)

Figur 10:

Erfaringer med Nullvisjonsprosjektet (spørsmål 6f-6j)
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Sammenligner vi svarene fra politikerne med svarene fra lederne får vi:
Figur 11:

Erfaringer med Nullvisjonsprosjektet (spørsmål 6 a-e) politikere - ledere

Figur 12:

Erfaringer med Nullvisjonsprosjektet (spørsmål 6 f-j) politikere - ledere
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2.2.5

HMS-plan trafikksikkerhet
I Søgne og Songdalen er det utarbeidet og vedtatt en egen HMS-plan
trafikksikkerhet. Spørsmålene vedr denne er bare stilt til ledere.
Figur 13:

2.2.6

HMS-plan trafikksikkerhet

Kommunens videre arbeid med trafikksikkerhet
På påstander vedr kommunens videre arbeid med trafikksikkerhet fikk vi følgende
svar:
Figur 14:

Videre arbeid med trafikksikkerhet - alle
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Vi ser her at Songdalen er langt mindre positive enn øvrige kommuner til å
prioritere trafikksikkerhetsarbeid innenfor egne budsjetter. De er også i liten grad
enig i at trafikksikkersatsing er avhengig av et eget prosjekt. Av plansjen nedenfor
ser vi at dette særlig gjelder politikerne i Songdalen:
Figur 15:

Videre arbeid med trafikksikkerhet - politikere
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2.2.7

Forslag til satsingsområder i trafikksikkerhetsarbeidet
8 av respondentene kom med innspill til satsingsområder. Forslag om satsing
relatert til barn og unge går igjen i flertallet av forslagene.
1. Hvilken
kommune er
du
tilknyttet?
Songdalen

2. Hva er din Spørsmål 8: Hva bør etter din oppfatning være viktige
rolle i
satsingsområder eller tiltak for økt trafikksikkerhet i din
kommunen? kommune?

Songdalen
Songdalen
Songdalen
Songdalen
Songdalen

a) Politiker
a) Politiker
a) Politiker
a) Politiker
b) Ansatt i
lederstilling

Songdalen

b) Ansatt i
lederstilling
b) Ansatt i
lederstilling
b) Ansatt i
lederstilling

Songdalen
Songdalen

a) Politiker

Søgne

a) Politiker

Søgne

a) Politiker

lav terskel for å miste lappen, økt kontroll, null-toleranse for
uaktsom kjøring, kun nyttekjøring med traktorer, -ikke som 'bil'
for 16-åringer
Satse på ungdom og at de får en god og trygg adferd i trafikken.
Sikre barn og unge, holdningsarbeid blant unge.
sikring av de myke trafikkantene
Skolevei, gang- og sykkelstier.
Fortsatt holdningsskapende arbeid i spesielt i forhold til barn og
unge, skole/lærere, barnehage- holdningsskapende arbeid er en
'never ending story'. Det tar lang tid å endre holdninger, og
oppnådde endringer må holdes vedlike ved stadig å vie
trafikksikkerhet oppmerksomhet.
gang- og sykkelsti, fartsdumper/lave fartsgrenser, trygg skolevei
Holdningsarbeid blant ungdom, i fht fart og rus. Lage gang- og
sykkelstier på veier i fbm skoler, tettbebyggelse osv.
Mine ansatte var på informasjonsmøte angående
trafikksikkerhet, vi hadde også dette oppe som tema på et
foreldremøte. Min bekymring fremover er unge gutter som
observeres på veiene med meget høy hastighet. Det må ha blitt
flere som råkjører de siste årene. Vi ser problemet spesielt på
kveldene, i nærmiljøene, langs riksveien i Songdalen. Dette er
forholdsvis unge sjåfører ca 18 - 25 som kjører så fort at det vi
skje ei stor ulykke. Dette problemet må gjøres noe med. Politiet
er informert, jeg vet ikke hva de gjør i forhold til dette store
problemet. Hva som kan forebygge dette store problemer er ikke
godt å vite. Det må jobbes forbyggende i ungdomsskolen. Dette
problemt viser seg flere steder i distriks Norge. Dette må være
pri.nr. 1.
Staten bør ha ansvaret for veiene og trafikksikkerhet.
Kommunens budsjett er sprengt fra før.
Videre utbygging av sykkelstier. Skoleinfo
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2.3

TRAFIKKSIKKERHET I KOMMUNENS PLANER OG VIRKSOMHET
Dette avsnittet bygger på gjennomgang av plandokumenter tilgjengelig på
kommunenes nettsider, intervjuer med rådmennene samt informasjon fra prosjektleder.

2.3.1

Begge kommunene: HMS-plan trafikksikkehet
Begge kommunene har vedtatt en HMS-plan trafikksikkerhet (januar 2008).
Planens hovedmål er:
”Ingen skal settes i fare under transport i kommunal regi”.

Planen omfatter:
Krav til fører
Krav til kjøretøy
Krav til arbeidsgiver
Krav til arbeidsgiverrutiner
Retningslinjer i forbindelse med leie av transport
Trafikksikkerhet ellers
Som eksempler nevnes her noen av kravene til arbeidsgiver:
Ansatte som bruker bil i tjenesten skal ha gjennomført førstehjelpskurs minst
hvert 5 år.
Trafikksikkerhet skal tas opp som tema en gang i året på personalmøter, og
behov for opplæring bør vurderes.
Hver enhet har ansvar for å utvikle egne årshjul for trafikksikkerhetsplan.
2.3.2

Songdalen
Kommuneplanens samfunnsdel (kapitel 5.5) slår fast:
”Trafikksikkerhet skal være en integrert del av all kommunal planlegging. Kommunens
trafikksikkerhetsplan skal være forankret i Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på
veg og i strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene.
Kommunens ansvar for trafikksikkerhet er utforming av et trygt lokalmiljø for innbyggerne.
For å oppnå et trygt lokalmiljø må det tilrettelegges for både fysiske tiltak og informasjons
og opplæringstiltak som samlet kan bidra til økt trafikksikkerhet”.

Dette innebærer at både fysiske og holdningsrettede trafikksikkerhetstiltak er
foranket i kommuneplanen.
I økonomiplan og handlingsprogram for 2009 - 2012, finner vi imidlertid ikke noen
beskrevne mål eller tiltak som følger opp dette.
Songdalen kommunestyre vedtok i november 2006 en trafikksikkerhetsplan for
perioden 2007 – 2010. Planens kapitel 4.1 omhandler holdningsskapende arbeid
og tar utgangspunkt i Nullvisjonen og strategiplan for trafikksikkerhet i
Agderfylkene. Målgruppene og tiltakene som er beskrevet i trafikksikkerhetsplanen
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er i stor grad sammenfallende med de tiltak som nullvisjonsprosjektet har arbeidet
med.
Iflg ass. rådmann i Songdalen er det ikke noe rutinemessig system for rapportering
og oppfølging av trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Prosjektleder deltar i
rådmannens stabsmøter og i ledermøter etter behov. Utover dette er de ansatte i
kommunen lite involvert i gjennomføring av tiltak i regi av nullvisjonsprosjektet.
Kommuneledelsen (v/ass. rådmann) kjenner prosjektet godt og er positive til å
videreføre prosjektet og mener det er nødvendig med et eget prosjekt for å
videreføre arbeidet. Trafikksikkerhetsarbeid er pr i dag ikke nok forankret i
kommunen og trafikksikkerhetsarbeid vil lett bli nedprioritert i en travel hverdag
dersom det ikke prioriteres tidsressurser til å følge opp nullvisjonsarbeidet i form av
videreføring av prosjektet og, på sikt som et ledd i den ordinære driften .
2.3.3

Søgne
Kommuneplanen for Søgne refererer til Nullvisjonen under kapitel 3.7 Infrastruktur.
Det er formulert følgende visjon for veg:
” Null drepte og null varig skadde i trafikken i Søgne kommune”
Blant strategiene for å nå målene er det blant annet foreslått å utarbeide en
kommunedelplan for trafikksikkerhet.
Kommuneplanen inneholder ingen mål i forhold til holdningsrettet trafikksikkerhetsarbeid. Det samme gjelder handlingsplanen/økonomiplanen, men her er det avsatt
kr 60.000,- pr år til (fysiske) trafikksikkerhetstiltak.
Nullvisjonsprosjektet eller trafikksikkerhet
årsmeldinger for 2007 og 2008.

er

ikke

omtalt

i

kommunens

Utover årsrapporten fra nullvisjonsprosjektet er det ikke innarbeidet rutiner for
rapportering vedr trafikksikkerhetsarbeid fra kommunens enheter.
Rådmannen i Søgne er blitt orientert om prosjektet av prosjektleder, men kjenner
ikke prosjektet i detalj. Han har ikke oppfattet kommunens ansatte som en
målgruppe for prosjektet og oppfatter at prosjektet primært henvender seg til
ungdom. Han oppfatter at tiltakene i stor grad gjennomføres av prosjektleder
uavhengig av kommunen. Prosjektleder har imidlertid vært en støttespiller for
trafikksikkerhetsarbeid i skolene, men rådmannen mener dette arbeidet stort sett
hadde blitt gjennomført uavhengig av prosjektet. Rådmannen gir uttrykk for at han
anser at denne type prosjekter har størst effekt i en tidsavgrenset periode.
Arbeidet med å oppnå holdningsendringer tar imidlertid lang tid. Det vil således
være viktig at dette arbeidet integreres som en naturlig del av kommunens
virksomhet.
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3.

VURDERINGER OG ANBEFALINGER

3.1

OM Å PÅVIRKE HOLDNINGER
Hvordan holdninger skapes og endres har vært gjenstand for omfattende
forskning. Det samme gjelder sammenhengene mellom holdning og adferd.
Vanligvis anser man at en persons holdninger påvirkes av flere faktorer som f eks
kunnskap, normer, sosial påvirkning og egne erfaringer/opplevelser. Videre vet
man også at sammenhengen mellom holdning og adferd påvirkes av ytre faktorer
som f eks straffereaksjoner på uønsket adferd eller belønning av ønsket adferd.
Det er en alminnelig oppfatning at det er vanskelig og tidkrevende å endre folks
holdninger og at holdningsendring blant voksne og eldre er særlig vanskelig å
oppnå. Et prosjekt som har holdningsendring hos den voksne befolkning som
hovedmål må derfor i utgangspunktet karakteriseres som ambisiøst. Prosjektet kan
imidlertid ha en viktig rolle i denne sammenheng spesielt i forhold til å etablere et
system for kunnskapsformidling og etablering i av normer i kommunenes interne
virksomhet.

3.2

AKTIVITETER I FORHOLD TIL MÅL OG DELMÅL
Etter gjennomgang av prosjektets handlingsplaner og årsrapporter sitter vi igjen
med et inntrykk av at prosjektet har et høyt aktivitetsnivå. Tiltakene framstår som
konkrete og målrettede. Prosjektleder framstår som aktiv og utadvendt og er
opptatt av å ha nær kontakt og dialog med lokalbefolkningen.
Alle aktiviteter i prosjektet ligger - så langt vi kan vurdere innenfor rammen av
prosjektets mål og delmål. I starten ble det – som naturlig er - lagt stor vekt på
informasjonsaktiviteter iht delmål 1 og 2. Senere har aktiviteten dreid mer over mot
å forankre trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen, bl a gjennom HMS-plan
trafikksikkerhet.
Delmålet om å etablere samarbeidsarenaer vedr trafikksikkerhet oppfattes som en
målsetting om å få etablert faste og strukturerte samarbeidsfora. Dette anser vi
som noe annet enn å ha samarbeid med ulike instanser vedr. enkelttiltak. Selv om
ca 60% av tiltakene er gjennomført i samarbeid med andre synes vi ikke prosjektet
har kommet langt når det gjelder å etablere varige samarbeidsarenaer verken
eksternt eller internt.
Prosjektleder har, som rimelig er, hovedansvaret for gjennomføring av prosjektet,
men med tanke på forankring og videreføring ville en større involvering av øvrige
ansatte i kommunen vært ønskelig.
Prosjektleder synes å ha liten intern praktisk støtte vedr idèer og initiativ,
planlegging og gjennomføring av prosjektets tiltak. Dette kan lett føre til at han/hun
føler seg alene i forhold til oppgavene, mens kommunens ledere og ansatte
oppfatter trafikksikkerhetsarbeid som noe som ligger ”på siden” av kommunens
virksomhet. Prosjektlederrollen synes i for liten grad forankret innad i kommunen,
og de viktigste samarbeids- og diskusjonspartnerne finnes utenfor kommunens
organisasjon.
Vi anbefaler at det etableres et fast team med interne og eksterne
ressurspersoner som kan fungere som støtte i forhold til ideer, strategier og
planlegging av tiltak, samt være ”døråpner” for prosjektleder innad i
kommunens organisasjon.
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3.3

SAMMENHENG NULLVISJON OG MÅL
Nullvisjonen innebærer noen nye tenkemåter i forhold til trafikksikkerhetsarbeid.
Sentralt i nullvisjonstenkningen er blant annet et sterkere fokus på de alvorligste
ulykkene enn tidligere. I forhold til dette synes vi prosjektet kunne hatt en klarere
profil i forhold til de årsakene som ligger bak de alvorligste ulykkene, dvs høy fart,
kjøring i ruspåvirket tilstand og manglende bruk av sikkerhetsutstyr (bilbelte).
Figur 16:

Prosjektets tiltak i forhold til Nullvisjonen

Vi anbefaler at prosjektets mål, strategier og tiltak ”spisses” i forhold til de
årsakene som ut fra statistikk og forskning i størst grad skaper alvorlige
ulykker, samt de konsekvenser disse ulykkene har.
3.4

TILTAK I FORHOLD TIL MÅLGRUPPE
Av bakgrunnsmateriale og intervjuer med initiativtakere til prosjektet kommer det
tydelig fram at prosjektet var ment å fokusere på ”voksne”, konkretisert f eks til
foreldregenerasjonen. Med voksne menes i denne sammenhengen f eks ikke alle
stemmeberettige, unge bilførere som f eks 18+ kurset henvender seg til, eller
lignende. Begrunnelsen for å velge voksne som målgruppe synes å ha vært at
disse antas å være ”forbilder” for den oppvoksende generasjon. Samtidig pågår
flere andre prosjekter i fylket med ungdom som målgruppe, som f eks 18+ kurset
og ”Si fra” aksjonen.
Som en del målgruppen ”voksne” var det fra initiativtakernes side ment at ansatte i
kommunen skulle være en sentral målgruppe, dels fordi kommunen er en stor
arbeidsplass som ansetter en stor andel av kommunens voksne innbyggere, og
fordi disse ut fra sin funksjon kan ha en viktig rolle i forhold til trafikksikkerhetsarbeid.
Når vi har gått igjen prosjektets handlingsplaner, årsrapporter og møtereferater er
det imidlertid i svært liten grad henvist til voksne som målgruppe, og dette synes i
liten grad være brukt som noe kriterium for hvilke tiltak som skal igangsettes eller
prioriteres. En stor andel (35%) av tiltakene (målt i antall) rettet seg spesifikt mot
barn og unge, og dette synes også være de mest omfattende og oftest gjentatte
tiltakene, for eksempel kjøreadferdsprosjekt, mopedkurs, ungdomskvelder etc.
De innspill vi har fått gjennom spørreundersøkelsen tyder på at en justering av
prosjektets tiltak i retning av målgruppen barn og unge vil være i samsvar med
lokale politikeres og lederes vurderinger av hva som børe være hovedmålgruppe.
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Ulykkesstatistikk viser også at unge er sterkt overrepresentert i alvorlige ulykker.
At prosjektet i noe større grad enn opprinnelig forutsatt har henvendt seg til unge
synes vi derfor er en riktig utvikling.
Vi anbefaler at prosjektet justerer målsetting og målgrupper slik at det
klarere legitimerer prosjektets faktiske fokus på ungdom.
3.5

KOMMUNENES ARBEID MED TRAFIKKSIKKERHET
Et hovedmål for prosjektene har vært å innarbeide trafikksikkerhet ”som en naturlig
del av kommunenes virksomhet”.
Svarene fra ledere og politikere referert under kapitel 2.2.4 tyder på at man i noen
grad har oppnådd dette, blant annet ved at ledere og politikere oppgir at har fått
økt kunnskap om trafikksikkerhet, at de har økt motivasjon for, og finner det lettere
å ta opp trafikksikkerhetsspørsmål.
Når det gjelder formalisering av trafikksikkerhetstiltak internt i kommunene anser vi
HMS-plan trafikksikkerhet som et viktig, hensiktsmessig og konkret tiltak.
Spørreundersøkelsen som er gjennomført ( jf pkt 2.2.5) tyder også på at lederne i
kommunen har en positiv holdning til planen. Tilbakemeldingene tyder imidlertid på
at planen ikke i tilstrekkelig grad er fulgt opp med konkrete tiltak.
Når det gjelder Songdalen er det god forankring for trafikksikkerhetsarbeidet i
kommuneplan og en egen trafikksikkerhetsplan, men da disse planene forelå
samtidig med at prosjektet startet, kan dette neppe sees på som et resultat av
nullvisjonsprosjektet.
I Søgne er synes de målsettinger som finnes vedr trafikksikkerhet relatert til fysiske
tiltak og vi finner ikke holdningsrettet trafikksikkerhetsarbeid forankret i andre deler
av planverket enn nevnte HMS-plan trafikksikkerhet.
Ingen av de to kommunene har innarbeidet rapporteringsrutiner eller indikatorer
som omfatter trafikksikkerhetsarbeid, men både ledere og politikere er positive til
at dette gjøres.
Viljen til å prioritere trafikksikkerhetsarbeid innenfor egne budsjetter er relativt lav i
Søgne og Songdalen sammenlignet med kommunene som deltar i
nullvisjonsprosjektet i Listerregionen. Spesielt gjelder dette Songdalen.
Vi anbefaler at kommunene i det videre arbeid med å innarbeide holdninger
som fremmer trafikksikkerhet hos sine ansatte, vektlegger oppfølging av
HMS-plan trafikksikkerhet samt innarbeider rapportering vedr trafikksikkerhetsarbeid i sine rapporteringsrutiner.
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4.

VEDLEGGSOVERSIKT
1.

AKTIVITETSOVERSIKT

2.

SPØRREUNDERSØKELSE - SVARFORDELING PR KOMMUNE

3.

SPØRREUNDERSØKELSE - SVARFORDELING ETTER ROLLE
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