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Områdechef Steffen Rasmussen

Fra sekretariatet deltog:

Fuldmægtig Jørgen Jørgensen (sekretær)

Kontorfuldmægtig Christina Hjeresen (sekretariatsmedhjælper)

Kontorelev Christina Thode Hansen (sekretariatsmedhjælper)

Følgende deltog ikke i mødet:

Adm. direktør Thomas Møller Thomsen, byrådsmedlem Bente Ben-

dix Jensen og vicepolitidirektør Ole Friis.

Til brug for mødet var der udarbejdet følgende

D A G S O R D E N

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat og beslutningsreferat af Færdselssikker-

hedskommissionens 70. møde den 3. september 2012

3. Meddelelser fra formanden

4. Orientering om udviklingen i ulykkesstatistikken

5. Opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens studietur til Sve-

rige den 26.-27. september 2012

6. Drøftelse af udkast til den nye handlingsplan

7. Meddelelser fra medlemmerne

8. Eventuelt

9. Kommende møder i Færdselssikkerhedskommissionen

- Mandag den 3. december 2012

- Mandag den 4. februar 2013

Ad dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden
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Dagsordenen blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 2. Godkendelse af referat og beslutningsrefe-

rat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 

2012

Referaterne blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 3. Meddelelser fra formanden

Intet meddelt. 

Ad dagsordenens punkt 4. Orientering om udviklingen i ulykkesstati-

stikken

Sven Kraup Nielsen uddelte materiale fra Vejdirektoratet om udviklingen 

i antallet af trafikulykker og orienterede på baggrund heraf om udviklingen 

i ulykkesstatistikken.

Karsten Nonbo takkede for orienteringen og opfordrede kommissionens 

medlemmer til at stille uddybende spørgsmål. 

Intet besluttet.

Ad dagsordenens punkt 5. Opfølgning på Færdselssikkerhedskommis-

sionens studietur til Sverige den 26.-27. september 2012

Karsten Nonbo orienterede om, at en del af kommissionens medlemmer 

den 26.-27. september 2012 var på en godt arrangeret, oplysende og udbyt-

terig studietur til Sverige. Som særligt interessante indslag blev det sven-

ske politis orientering om erfaringerne med bevisalkometre og mobile stæ-

rekasser fremhævet. 

Intet besluttet.

Ad dagsordenens punkt 6. Drøftelse af udkast til den nye handlings-

plan

Karsten Nonbo understregede, at den nye handlingsplan – i lighed med 

den nugældende – er et idékatalog/en bruttoliste fra den samlede kommis-

sion til det politiske niveau med forslag til mulige indsatser, der ikke udgør 
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bindende retningslinjer for de myndigheder og aktører, der er nævnt i pla-

nen. Det blev i den forbindelse pointeret, at det er Færdselssikkerheds-

kommissionens opgave at komme med forslag til mulige indsatser, mens 

det er en politisk opgave at prioritere mellem de foreslåede indsatser. 

Sven Krarup Nielsen oplyste, at den nye handlingsplan bliver Færdsels-

sikkerhedskommissionens fjerde, og at de tidligere flittigt er blevet an-

vendt af de offentlige og private aktører, der arbejder med færdselssikker-

hed. Arbejdet med den nye handlingsplan er forankret i to fora: dels i 

Færdselssikkerhedskommissionens Opfølgningsgruppe, dels i en arbejds-

gruppe under opfølgningsgruppen. Der er blevet arbejdet koncentreret og 

målrettet begge steder, hvilket foreløbigt har resulteret i det udkast, som 

sekretariatet sendte til kommissionens medlemmer forud for nærværende 

møde. De bemærkninger, der fremkommer på dagens møde, vil danne 

grundlag for en gennemskrivning af det samlede udkast til den nye hand-

lingsplan. Det gennemskrevne udkast vil herefter blive præsenteret og dis-

kuteret på Færdselssikkerhedskommissionens møde mandag den 3. de-

cember. Den samlede plan, med eventuelle rettelser, vil herefter blive præ-

senteret på Vejforum i Nyborg den 5. december, hvor planen samtidig 

sendes i høring hos relevante myndigheder og aktører. På baggrund af de 

indkomne høringssvar udarbejder opfølgningsgruppen og arbejdsgruppen i 

fællesskab forslag til eventuelle rettelser, hvorefter Færdselssikkerheds-

kommissionen den 4. februar 2013 forventes at vedtage den nye hand-

lingsplan og forberede offentliggørelsen. Det samlede udkast til den nye 

handlingsplan blev herefter gennemgået, i hvilken forbindelse det blev 

bemærket, at det i opfølgningsgruppen vil blive overvejet, hvordan målet 

for dræbte i 2013 fastsættes, idet det nuværende mål ligger over det, som 

forventes at blive 2012-tallet.

Opfølgningsgruppens udkast til den nye handlingsplan blev med de af 

Færdselssikkerhedskommissionen anførte bemærkninger herefter god-

kendt.

Ad dagsordenens punkt 7. Meddelelser fra medlemmerne

Intet besluttet.

Ad dagsordenens punkt 8. Eventuelt

Intet besluttet
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Ad dagsordenens punkt 9. Kommende møder i Færdselssikkerheds-

kommissionen

Karsten Nonbo oplyste, at der er planlagt følgende møder i kommissio-

nen:

- Mandag den 3. december 2012

- Mandag den 4. februar 2013
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