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Rapport fra godkjenningsmøte Trafikksikker kommune 29.9.2022 
 
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 trafikksikkerhetsarbeid gir 
kommunen færre skader, bedre omdømme og flere fornøyde innbyggere.  

  
Sør-Varanger kommune har valgt å ivareta dette ansvaret blant annet gjennom Trafikksikker 
kommune, ei godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk i samarbeid med Troms og Finnmark 
fylkeskommune. For å bli godkjent må kommunen oppfylle gitte kriterier. Arbeidet forankres hos 
ledelsen i hver enkelt sektor, og skal være kjent for alle ansatte. Ordningen skal bidra til å systematisere 
kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Godkjenningen er ingen garanti for fravær av trafikkulykker, men 
skal være et kvalitetsstempel som viser at Sør-Varanger arbeider målrettet og helhetlig med 
trafikksikkerhet.  
 
Den 29.9.2022 ble det avholdt et godkjenningsmøte i Sør-Varanger rådhus. 

 
Fra kommunen deltok: 
Nina B Øvergård    Kommunedirektør 
Lena Bergeng    Ordfører 
Arnulf Ingerøyen   Kommunalsjef oppvekst 
Jorunn Sandhell   Kommunalsjef helse og omsorg 
Drude Brattlien    På vegne av kommuneoverlegen 
Frans Eriksen    Plan og utviklingssjef 
Anne-Marie Solli   Skolefaglig rådgiver 
Tony G Pedersen   Rektor Sandnes og Bjørnevatn skole 
Monica Ingerøyen Hansen  Avdelingsleder Helsestasjon og skolehelsetjenesten 
Trond Mikkola    Hovedverneombud 
Tommy Salmi Nilsen   Enhetsleder tekniske tjenester 
Kjerstin Møllebakken    Folkehelsekoordinator  
 



 
 

 

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune deltok: 
Johan Rolstad     Avdelingsleder vei 
Agnete Masternes Hansen   Fylkesråd for samferdsel 
 
Fra Trygg Trafikk deltok: 
Helga Anette Melhus   Regionleder 
Knut Larsen    Spesialrådgiver 
Harald Heieraas   Fagsjef, Trafikksikker kommune 

    
Før møtet hadde kommunen levert den etterspurte dokumentasjonen fra de respektive kommunale 
sektorene til Trygg Trafikk. Dokumentasjonen oppfyller kravene til godkjenning som Trafikksikker 
kommune.  Godkjenningens varighet er tre år. Deretter kan kommunen regodkjennes for tre nye år. 
  
Trygg Trafikk har vurdert dokumentasjonen og opplysningene som fremkom i godkjenningsmøtet, og 
ønsker med dette å peke på noen utviklingsområder for kommunens videre arbeid: 
 

• Trygg Trafikk vil oppfordre kommunen til å arbeide målrettet for å etablere en god 
sikkerhetskultur blant ansatte i kommunen. Som en del av regodkjenning som skal skje i 2025, 
vil et utvalg ansatte besvare en spørreundersøkelse med blant annet spørsmål om kjennskap 
til kommunens retningslinjer for ferdsel i trafikken. Svarene vil gi en indikasjon på i hvor stor 
grad kommunen har lyktes i dette arbeidet. Vi anmoder ledelsen om å tydeliggjør 
forventninger til sikker adferd, spesielt med hensyn til risikofaktorene fart, bilbelte, 
oppmerksomhet og rus. Vi tillater oss også å invitere oss til kommunens årlige 
verneombudsamlinger for å bidra til økt fokus på trafikksikkerhetskultur. 
 

• Trafikksikkerhet som årlig tema i AMU er et av kriteriene for godkjenning, og vi ber kommunen 
innarbeide dette i årshjulet for 2023.   

 

• Strategidelen av kommunens trafikksikkerhetsplan varer til utgangen av 2024. Vi anbefaler at 
planens handlingsdel rulleres årlig, og at det etableres et system for rapportering på tiltakene 
slik at de respektive sektorledere får et eierskap til egne tiltak i planen.  

 

• I dialogen med skolene og barnehagene kommer det tydelig frem at trafikksikkerhet er godt 
integrert. Det er utarbeidet skriftlige rutiner for turer i regi av skolene og barnehagene, men 
vi oppfordrer barnehagene til også å innarbeide rutiner som gjelder når de ferdes til fots på 
trafikkerte områder. Videre fremkom det at årsplanene for skolene og barnehagene er under 
arbeid. Det vil være en styrke om disse også gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider når 
de er klare. Vi ber også om at disse oversendes Trygg Trafikk slik at vi kan arkivere disse 
sammen med resten av godkjenningsdokumentene. 

  
 
 
 



 
 

 

Vi gratulerer Sør-Varanger kommune med godkjenninga, og håper på et fortsatt godt samarbeid om 
trafikksikkerhet i årene som kommer.  
  
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Harald Heieraas          Helga Anette Melhus  
fagsjef Trafikksikker kommune    regionleder 
Trygg Trafikk      Trygg Trafikk Troms og Finnmark  
          


