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MF Mike Legarth, MF Jonas Dahl, MF Jeppe Mikkelsen, MF Kim Christiansen, MF Leif Mikkelsen, MF Henning Hyllested, administrerende direk-

Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

tør Erik Østergaard, byrådsmedlem Bente Bendix Jensen, kontorchef Niels
Henrik Larsen, statsadvokat Jens Røn, afdelingslæge Ivar Gøthgen Hejde,
politidirektør Svend Larsen, politiassistent Bo Jonassen og institutdirektør
Niels Buus Kristensen.
Til brug for mødet var der udarbejdet følgende
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat og beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 73. møde den 6. maj 2013
3. Meddelelser fra formanden
4. Opfølgning på lanceringen af Færdselssikkerhedskommissionens
nye handlingsplan
5. Drøftelse af, hvordan der fremover skal følges op på udviklingen i
forhold til målene i handlingsplanen, herunder de 10 fokusområder
6. Orientering om udviklingen i ulykkesstatistikken
7. Forslag til indstilling til Justitsministeriet om, at formanden for
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker bliver fast sagkyndigt
medlem af Færdselssikkerhedskommissionen
8. Meddelelser fra medlemmerne
9. Eventuelt
10. Næste møde i Færdselssikkerhedskommissionen
Ad dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad dagsordenens punkt 2. Godkendelse af referat og beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 73. møde den 6. maj 2013
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Referaterne blev godkendt.
Ad dagsordenens punkt 3. Meddelelser fra formanden
Karsten Nonbo orienterede om, at European Transport Safety Council
(ETSC) har tildelt Danmark dette års PIN Award. Begrundelsen herfor er
Danmarks store indsats for at forbedre færdselssikkerheden, og at Danmark i 2012 havde færre end 200 dræbte i trafikken.
Karsten Nonbo meddelte endvidere, at Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for 2013-2020, som blev vedtaget på sidste møde, nu
er blevet trykt, ligesom den er tilgængelig på kommissionens hjemmeside,
hvor faktaarkene også ligger.
Ad dagsordenens punkt 4. Opfølgning på lanceringen af Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan

Jan Johansen tilkendegav, at det er vigtigt at fastholde aktørernes fokus
på målsætningerne og indholdet i handlingsplanen, og foreslog, at der nedsættes en gruppe, som skal følge op herpå i forhold til aktørerne.
Der var i Færdselssikkerhedskommissionen enighed herom. Det blev besluttet, at Færdselssikkerhedskommissionens Opfølgningsgruppe skal nedsætte denne gruppe.
Ad dagsordenens punkt 5. Drøftelse af, hvordan der fremover skal
følges op på udviklingen i forhold til målene i handlingsplanen, herunder de 10 fokusområder
Sven Krarup Nielsen oplyste, at Vejdirektoratet fortsat vil udarbejde notater med statistik om udviklingen i forhold til målene i handlingsplanen.
Det er imidlertid kun muligt at føre statistik på 7 af de 10 fokusområder.
For så vidt angår fokusområderne for høj hastighed, uopmærksomhed samt
manglende sele- og hjelmbrug er det ikke muligt at udarbejde statistik, og
der vil derfor blive anvendt de definerede målepunkter for de enkelte fokusområder.
Sven Krarup Nielsen oplyste videre, at Rådet for Sikker Trafik og Vejdirektoratet hvert år, når de endelige ulykkestal foreligger, vil samle de nyeste værdier for målepunkterne i et statusnotat.
Intet besluttet.
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Ad dagsordenens punkt 6. Orientering om udviklingen i ulykkesstatistikken
Sven Krarup Nielsen orienterede om udviklingen i ulykkesstatistikken.
Orienteringen tog udgangspunkt i de endelige tal for 2012 i forhold til
målsætningen for den tidligere handlingsplan, idet der endnu ikke foreligger endelige tal for første kvartal af 2013.
Sven Krarup Nielsen orienterede herefter om statistikken i forhold til højresvingsulykker.
Intet besluttet.
Ad dagsordenens punkt 7. Forslag til indstilling til Justitsministeriet
om, at formanden for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker bliver fast sagkyndigt medlem af Færdselssikkerhedskommissionen
Færdselssikkerhedskommissionen besluttede at indstille til justitsministeren, at den til enhver tid siddende formand for Havarikommissionen for
Vejtrafikulykker bliver fast sagkyndigt medlem af kommissionen.
Ad dagsordenens punkt 8. Meddelelser fra medlemmerne
Intet besluttet.
Ad dagsordenens punkt 9. Eventuelt
Intet besluttet.
Ad dagsordenens punkt 10. Næste møde i Færdselssikkerhedskommissionen
Karsten Nonbo oplyste, at der er modtaget forslag om at ændre den faste
mødedag fra mandag til en anden ugedag.
Henset til kommissionens begrænsede mødeaktivitet blev det besluttet at
fastholde mandag som fast mødedag.
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De kommende møder i Færdselssikkerhedskommissionen fastsættes til:


Mandag den 17. februar 2014



Mandag den 5. maj 2014



Mandag den 1. september 2014



Mandag den 3. november 2014
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