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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 18/503   
 Klageadgang: Nei 
  
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018- 
 

Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: UNARK12-15/140  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/18 Formannskapet 26.09.2018 
 
Bakgrunn: 
Trafikksikkerhetsplan for Lurøy kommune ble utarbeidet i 2012. Planen gjaldt opprinnelig 
til og med 2017. Planen er et resultat av relativt omfattende administrativ prosess og 
påfølgende politisk behandling. Planen omfatter både trafikkopplæring i skoler 
barnehager, holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak. Planen ble i 
Kommunestyremøtet den 28.06.2017, sak 18/17 prolongert til å med 2019. Planstrategi for 
Lurøy kommune sier at planen skal revideres i 2018.  
Kommunen ønsker å kjøre en bred medvirkningsprosess i arbeid med den nye 
trafikksikkerhetsplan. Kommunen ønsker å involvere lokalutvalg, idrettslag, osv. Dette er 
nødvendig for å kunne spisse innsatsen til der behovet er størst. 
 
Nordland Fylkeskommune krever at søknader om tildeling av fylkeskommunale 
trafikksikkerhetsmidler skal være forankret i en kommunal trafikksikkerhetsplan, og at 
prosjektene det søkes om skal være tilstrekkelig dokumentert/bekreftet.  
 
Vurdering: 
Utredningsbehov  
For å kunne utarbeide en trafikksikkerhetsplan er det behov for mer kunnskap om 
lokaltrafikale utfordringer. Gjennom vurdering av standard på det private, kommunale og 
fylkeskommunale veianlegget, ulykker i hver krets, skal det dannes et korrekt bilde av 
situasjonen i dag. Kommunen vil velge satsingsområder der det er mest hensiktsmessig å 
påvirke trafikantenes holdninger eller gjennomføre fysiske tiltak. 
 
Planprogram 
Planprogram er prosessplan for plan. Planprogram er en ”oppskrift” eller ”plan” for 
planleggingen - både på innhold og prosess.  
 
 
 
 
 

 

 

Vi er 
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Tanken er først og fremst å sikre at alle berørte parter medvirker og involveres gjennom 
hele planprosessen. 
Planprosess omfatter 2 høringsrunder: 
• Høring planprogram (en slags prosessplan for plan. For reguleringsplaner uten 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, hører man bare oppstartsmelding) 
• Høring planforslag 
 
 

Antatt fremdrift i planprosessen 

Måned Aktivitet 

september 2018 Vedtak om planoppstart og høring planprogram 

Oktober 2018 Høring av planprogram. Lokalutvalg, organisasjoner, osv.  

november 2018 Bearbeiding av innspill til planprogram  

desember 2019 Vedtak endelig planprogram. Arbeid med planforslag 

Mars 2019 Utlegging av forslag trafikksikkerhetsplan ut til offentlig 
ettersyn 

mai 2019 Bearbeiding av innspill  

Juni 2019 Vedtak endelig plan 

 
 
Vurdering av vedtakets påvirkning på folkehelse:  
Planarbeid trafikksikkerhetsplan har hovedformål å forebygge trafikkulykker og vil på 
den måten fremme folkehelse. 
 
Vedlegg:  Forslag til planprogram Trafikksikkerhetsplan 
 
Utskrift til:  Lokalutvalg, idrettslag, ungdomslag,  

Oppvekstetaten, Helse- og Sosialetaten, Kommunens 
sentraladministrasjon 

 
Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 

 Kommunen initierer oppstart arbeid revisjon trafikksikkerhetsplan for 
Lurøy 

 Planoppstart og høring planprogram annonseres på kommunens 
hjemmeside. Høringsfrist skal være 6 uker. 

 Oppstartsvarsel og vedlagte planprogram sendes til Lurøy kommunens 
administrasjon, lokalutvalg, idrettslag, ungdomslag.  

 
Tonnes, 04.09.2018  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
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Tonnes, 18.09.2018  Atle Henriksen, teknisk sjef 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 Kommunen initierer oppstart arbeid revisjon trafikksikkerhetsplan for 
Lurøy 

 Planoppstart og høring planprogram annonseres på kommunens 
hjemmeside. Høringsfrist skal være 6 uker. 

 Oppstartsvarsel og vedlagte planprogram sendes til Lurøy kommunens 
administrasjon, lokalutvalg, idrettslag, ungdomslag.  

 
 
Lurøy, 21. september 2018 Karl-Anton Swensen, rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.09.2018 sak 81/18 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 Kommunen initierer oppstart arbeid revisjon trafikksikkerhetsplan for 
Lurøy 

 Planoppstart og høring planprogram annonseres på kommunens 
hjemmeside. Høringsfrist skal være 6 uker. 

 Oppstartsvarsel og vedlagte planprogram sendes til Lurøy kommunens 
administrasjon, lokalutvalg, idrettslag, ungdomslag.  

 
 
 
 


