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RULLERING AV TRAFIKKSIKKRHETSPLANEN - OPPSTARTSMELDING

Vedlegg: Prosjektlan

Saksopplysninger:
,

Kommunens trafikksikkerhetsplan 2007 - 2010 er gått ut. Planen ble prolongert ut 2011.

Det skal utarbeides en plan for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen for perioden 2012 - 2016.
Planen skal utarbeides som en kommunedelplan foranet i kommuneplanens samfusdeL.

Det er utarbeidet en prosjektplan med forslag til organsering av arbeidet og plan for fremdrift av
arbeidet.

Prosjektgruppa foreslås bredt samensatt, i tilegg vil Trygg Trafikk være en samarbeidspartner.

Andre aktuelle kontaker i planarbeider vil være kommuneoverlegen, poliiet, Statens vegvesen
med flere.

INNSTILLING:

Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen gìennomføres i henhold til vedlagte
prosjektplan datert 31.1.2012.

Even Ediassen
Rådman
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~ Fauske kommune

Nota - Revijon av trikeietlanen

Prosjektplan

1. Bakgrunn

Kommunens trafikksikkerhetsplan gikk ut i 2010, planen ble prolongert til 201 1. Arbeidet
med å revidere planen må igangsettes snarest.

Den nye planen skal være foranket i kommuneplanens samfusdel, vedtatt av
kommunestyret den 8.9.2011, der overordnet mål for kommunen er formulert:

"Fram mot 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til
samfu der det er;

. God folkehelse

. Vekst i næringslivet

. Vekst i folketall

· Gode tjenester

Trafikksikkerhetsplanen skal utarbeides som kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 -
2016.

2. Organisering

Prosjekteier: Fauske kotiune v/kommunestyret

Prosjektansvarlig: Rådmanen

Styringsgruppa: Rådmansgruppa

Prosj ektgruppa:

Baras talsperson

Folkehelserådgiver

Representant for skolene

Representant for barnehagene

Representant fra rådet for funksjonshemmede

Representant fra Faglig trafikkforu

Sekretæriat: Plan/utvikling

Andre bidragsytere i planarbeidet kan være Trygg Trafikk, kommuneoverlegen, politiet,
Statens vegvesen og flere.
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3. Milepæler

14.februar: Oppstarsmelding PLUT

Feb - mars: Utarbeiding av plandokument

April - mai: Høring av planforslaget

13. juni: Behandling i PLUT

21. juni: Behandling i Kommunestyret

Fauske 31.01.2012
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