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Høring - Strategisk plan "Trafikksikkerhet i Elverum kommune 2021 - 2024"
Elverum kommune har hatt trafikksikkerhetsplaner gjennom flere perioder – den siste har vært gjeldende
for perioden 2008 – 2017. I kommunestyremøte 23. september 2020 ble det vedtatt å igangsette
prosessen for å utvikle Strategisk plan: Trafikksikkerhet i Elverum kommune - jfr. kommunestyresak KS097/20. Kommunestyrekomité for vekst og utvikling ble oppnevnt som styringsgruppe for planprosessen.
Med utgangspunkt i nasjonale og regionale planer og rammer er det utarbeidet utkast til trafikksikkerhetsplan for Elverum for perioden 2021-2024. Planen skal være et styringsverktøy for trafikksikkerhetsarbeidet
for perioden og sikre gjennomføring av gode og målrettede tiltak. En oppdatert trafikksikkerhetsplan er
også et viktig grunnlag for godkjenning som «Trafikksikker kommune» i henhold til Trygg Trafikks normer,
hvilket er en ambisjon Elverum kommune har.
Dersom en skal lykkes i trafikksikkerhetsarbeidet er det erfart som viktig at alle aktuelle aktører deltar,
både privatpersoner, lag og organisasjoner, private bedrifter og offentlige myndighetsorgan og forvaltere,
både på kommunalt, regionalt og statlig nivå. Som bidrag til å sikre slik medvirkning og involvering sendes
utkast til planen på høring.
Planen er bygd opp med seks kapitler. Vi ønsker innspill på hele planen, men særlig innenfor kapittel 2:
«Mål og strategier». Målene på temaområdene er formulert som «framtidige ønskede tilstander», det vil si
målformuleringer som beskriver ønsket tilstand på temaområdene i Elverum per 2024. En strategi kan
forstås som en beskrivelse av et sett med tiltak med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om
hva som skal gjøres, enn om hvordan det skal gjøres. Strategien beskriver veivalget mot målet. Strategiene i
denne planen er Elverum kommunes «veivalg» på de enkelte temaområdene i trafikksikkhetsarbeidet, og
viser hva som vurderes som riktig å prioritere å gjøre for at kommunen skal nå målene for trafikksikkerhetsarbeidet på temaområdene.
Som et element i en metodisk tilnærming er det i trafikksikkerhetsplanen satt opp relevante konkrete
indikatorer som er beskrivende og målbare for «den ønskede tilstanden», altså en konkretisering av de
formulerte målene. Indikatorene vil bli brukt i oppfølging og evaluering av trafikksikkerhetsarbeidet. Vi ber
særskilt om innspill på hva som kan være gode indikatorer på de aktuelle målområdene.
For øvrig vises det til planutkastet som følger vedlagt.
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Høringsforslaget er også lagt ut på kommunens hjemmeside.
Fristen for å komme med innspill/høringsuttalelse er satt til 21. april 2021.
Privatpersoner, lag, foreninger, offentlige og private virksomheter og andre er velkomne til å gi uttalelse til
planutkastet. Høringsuttalelse sendes Elverum kommune på e-post til postmottak@elverum.kommune.no,
eventuelt med post til Elverum kommune, postboks 403, 2418 Elverum.
Husk å merke uttalelsen «Trafikksikkerhetsplan 2021 – 2024»
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