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Planprogramfor regional plan for trafikksikkerhet for Vestfold og
Telemark
Fylkesutvalgethar behandlet sakeni møte 03.11.2021sak111/21
Møtebehandling
SvenToreLøkslid(Ap) bad om permisjonog fylkesutvalgetvedtokenstemmigå innvilgedenne.
Mette Kalve(AP)ble enstemmigvalgtsomsette varaordfører
Fylkesutvalgeter 13 representantertil stedeunder behandlingav saken.
ArveHøiberg(Ap) fremmet følgendeforslag:
Forslagettil Planprogramfor regionalplan for trafikksikkerhetfor Vestfoldog Telemark,leggesut på
høringog offentlig ettersyni perioden1. november2021– 1. februar2022
2. Hovedutvalgetfor samferdselber fylkesdirektørenutredehvordanmaninnenforrammeneav
helsepersonelloven
kan få bedretilgang til og utnyttelseav skadedataene
Punkt5.4.2 fysisketiltak i planen
leggetil: busslommer,tiltak mc-ulykker,tiltak viltulykker
Hovedutvalgfor samferdselber om at planenivaretarselvmordsforebyggende
tiltak.

Vedtak fra Eldrerådet, ungdomsrådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne følger saken
videre:
Eldrerådet ber om at universell utforming får en sentral plass i planprogrammet.
med følgende tillegg:
Tiltak i kap. 5 «Innholdet i planen».
Pkt. 5.4.4. Skadedataprosjektet.
1. Fylkesdirektøren bes vurdere å opprette et samarbeid med Sykehuset Telemark i skadedataprosjektet.
2.To medlemmer i Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse ønsker å delta på
innspillsmøter. Disse to er: Per Werner Larsen og Harald Off

Votering
Fylkesdirektørens innstilling med tilleggsforslag fra Arve Høiberg (Ap) ble enstemmig vedtatt
Ny innstilling
1. Forslaget til Planprogram for regional plan for trafikksikkerhet for Vestfold og Telemark, legges
ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 1. november 2021 – 1. februar 2022.
2. Hovedutvalget for samferdsel ber fylkesdirektøren utrede hvordan man innenfor rammene av
helsepersonelloven kan få bedre tilgang til og utnyttelse av skadedataene
Punkt 5.4.2 fysiske tiltak i planen
legge til: busslommer, tiltak mc-ulykker, tiltak viltulykker
Hovedutvalg for samferdsel ber om at planen ivaretar selvmordsforebyggende tiltak.
Vedtak fra Eldrerådet, ungdomsrådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne følger saken
videre:
Eldrerådet ber om at universell utforming får en sentral plass i planprogrammet.
med følgende tillegg:
Tiltak i kap. 5 «Innholdet i planen».
Pkt. 5.4.4. Skadedataprosjektet.
1. Fylkesdirektøren bes vurdere å opprette et samarbeid med Sykehuset Telemark i skadedataprosjektet.
2. To medlemmer i Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse ønsker å delta på
innspillsmøter. Disse to er: Per Werner Larsen og Harald Off
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