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Tildeling av tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2020
Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkesrådet fordeler tilskudd til frivillige- og kommunale trafikksikkerhetstiltak i tidligere
Buskerud og fordelingen av tilskudd til «Aksjon skoleveg» i tidligere Akershus for tildelingsåret
2020 som følger:
Tidligere Buskerud fylkeskommune:
Lag/forening/organisasjon

Tiltak

Tildeling

Røde Kors Kongsberg

Sykkeloppstilling

25 000 kr

IL Skrim

Refleksvester

27 300 kr

«Ville veier og vrange skilt»

Teaterforestilling for barn

70 000 kr

FAU Skavanger skole

Sykkel- og refleksaksjon

15 000 kr

Kongsgårdmoen skolekorps

Refleksvester

15 000 kr

FAU Efteløt skole

Refleksvester

20 000 kr

FAU Sætre skole

«Gå til skolen- aksjonen»

10 000 kr

FAU Øren skole

Sykkelaksjon

25 000 kr

FAU Gulskogen skole

Sykkelverksted

20 000 kr

Syklistenes landsforening

Flere ulike tiltak / reflekser, lykter

42 700 kr

Sum:

270 000 kr

Kommune

Tiltak

Tildeling

Hol kommune

Gang – og sykkelveg

798 770 kr

Nye Drammen
kommune

Belysning av fartstavler og gangfelt

640 000 kr

Svelvik kommune

Prosjektering av 190 m fortau

513 230 kr

Jevnaker kommune

Forlengelse av fortau

540 000 kr

Ål kommune

Gangveg

408 000 kr

Kongsberg kommune

Fortau

375 000 kr

Ringerike kommune

Oppgradering av gate for gående og
syklende

900 000 kr

Lier kommune

Fartstavle ved skole

60 000 kr

Sum:

4 235 000 kr

Tidligere Akershus fylkeskommune:
«Aksjon skoleveg» - kommune

Tildeling

Asker kommune

2 400 000 kr

Aurskog – Høland kommune

1 500 000 kr

Bærum kommune

2 588 000 kr

Enebakk kommune

1 248 000 kr

Eidsvoll kommune

1 000 000 kr

Gjerdrum kommune

1 500 000 kr

Lørenskog kommune

1 214 664 kr

Nannestad kommune

1 580 000 kr

Nes kommune

1 200 000 kr

Nesodden kommune

870 116 kr

Nittedal kommune

125 000 kr
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Nordre Follo kommune

1 520 000 kr

Rælingen kommune

523 000 kr

Lillestrøm kommune

3 056 000 kr

Ullensaker kommune

908 200 kr

Vestby kommune

1 100 000 kr

Ås kommune

1 020 000 kr

Sum:

23 352 980 kr

31.01.2020
Olav Skinnes
fylkesråd for fylkesveger og distrikter

Bakgrunn for saken
Norge har svært ambisiøse mål for trafikksikkerhetsarbeid, med nullvisjonen som langsiktig
mål. I arbeidet med trafikksikkerhet har fylkeskommunen et viktig ansvar for å tilråde og
samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket, jf. Vegtrafikkloven § 40a
(Vegtrafikkloven, 1967). De tre fylkene har blant annet ivaretatt dette ansvaret gjennom
fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). De tre FTU’ene har årlig vedtatt tiltaksplaner, og en
vesentlig del av midlene har vært tilskudd til kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak.

Fakta
Prinsipper for videreføring av fylkenes virkemidler i en overgangsperiode ble vedtatt av
fellesnemda 08.oktober 2018. Det innebærer at tiltak og tilskuddsordningene for 2020 tar
utgangspunkt i de tre fylkenes tidligere økonomiske rammer.
Forslag til fremtidig organisering av FTU samt tiltaksplan legges frem som sak i slutten av
februar.
Formålet med denne saken er å tildele tilskudd til kommunale og frivillige
trafikksikkerhetstiltak. For tidligere Akershus og Buskerud blir disse normalt tildelt i
januar/februar. Utlysning av ordningen og mottak av søknader ble gjort i 2019 via de tre
fylkene og Statens vegvesen sine kanaler.
Tidligere Østfold er ikke med i denne tildelingsrunden da søknadsfristen for tilskudd til
trafikksikkerhetstiltak ikke tidligere år har vært på våren. Dette kommer derfor i en senere
sak.
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Vurdering
Det vil være hensiktsmessig at Viken fylkeskommune følger opp vedtak om en videreføring av
dagens virkemidler slik at det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet sikres og styrkes.

Konsekvenser
For å opprettholde fremdrift og forutsigbarhet for kommunene og de frivillige er det
nødvendig å gi tidlig svar på søknad om tilskudd.
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