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Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 81. møde
fredag den 7. oktober 2016
I mødet deltog:
MF Kim Christiansen
MF Lennart Damsbo-Andersen
MF Henning Hyllested
MF Villum Christensen
Landsformand René Arnt
Direktør Klaus Bondam
2. viceborgmester Arne Simon Hansen
Økonomidirektør Lene Michelsen
Direktør Ullaliv Friis
Kontorchef Lisa Pontoppidan Chahil
Politiinspektør Gert Sejbak
Centerchef Erik Terp Jensen
Institutdirektør Otto Anker Nielsen
Direktør Mogens Kjærgaard Møller
Formand Mette Fynbo
Kontorchef Jesper Høegh Bach
Dokumentationschef Jesper Sølund (GÆST)
Fra sekretariatet deltog:
Fuldmægtig Anja Rindom Bøndergaard (sekretær)
Stud.jur Sofia Anker Nielsen
Følgende deltog ikke i mødet:
MF Søren Pape Poulsen, MF Kristian Pihl Lorentzen, MF Karsten Hønge, MF
Christian Poll, MF Andreas Steenberg, adm. direktør Erik Østergaard, miljøkonsulent Kjeld H. Jensen, adm. direktør Thomas Møller Thomsen, kontorchef
Jessika Heltberg Auken, Michael Borring Andersen, kontorchef Esben Haugland, kontorchef Henrik L. Hansen, afdelingsleder Marianne Foldberg Steffen-
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sen, politiassistent Bo Johanssen, kontorchef Leif Lorenzen og områdechef
Steffen Rasmussen.

Til brug for mødet var der udarbejdet følgende
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat og beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 80. møde den 20. maj 2016
3. Meddelelser fra formanden
4. Præsentation af opfølgningsnotat
5. Orientering om udviklingen i ulykkesstatistikken
6. Fremtidige temaer for kommissionens møder
7. Meddelelser fra medlemmerne
8. Eventuelt
9. Kommende møder i Færdselssikkerhedskommissionen

Ad dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad dagsordenens punkt 2. Godkendelse af referat og beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 80. møde den 20. maj
2016
Referaterne blev godkendt.
Ad dagsordenens punkt 3. Meddelelser fra formanden
Der blev budt velkommen til Lisa Pontoppidan Chahil, som er ny chef i Færdselskontoret i Transport- og Bygningsministeriet. Hun afløser Michael Borring
Andersen.
Ad dagsordenens punkt 4. Præsentation af opfølgningsnotat
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Jesper Sølund holdt oplæg om opfølgningsnotatet og fortalte om udviklingen
i forhold til kommissionens handlingsplan.
Intet besluttet.
Ad dagsordenens punkt 5. Orientering om udviklingen i ulykkesstatistikken
Mette Fynbo holdt oplæg med orientering i udviklingen af ulykkesstatistikken, idet Vejdirektoratet ved Marianne Foldberg Steffensen var forhindret i at
være til stede. Der ses på udviklingen i trafikken i forhold til fokusområderne i
handlingsplanen, og der gives en status over, hvordan det går.
Intet besluttet.
Ad dagsordenens punkt 6. Fremtidige temaer for kommissionens
møder
Lennart Damsbo-Andersen holdt oplæg om fremtidige temaer til kommissionens møder. Det foreslås, at der på kommissionens næste møde i december
er tema om ældre trafikanter.
Yderligere blev det foreslået, at der i foråret eller sommeren 2017 kommer et
tema om sikkerhedsteknologi i biler, muligvis med ekskursion.
Intet besluttet.
Ad dagsordenens punkt 7. Meddelelser fra medlemmerne
Mogens Kjærgaard Møller fortalte om kampagner og nudging i trafikken og
bemærker, at der i uge 41-43 kommer nye fartkampagner som anvender nudging. Der vil i løbet af 2017 komme kampagner med fokus på cyklister.
Gert Sejbak fortalte om ANPG – automatisk nummerplade genkendelse og at
politiet har stor succes med dette system, som man glæder sig til at følge udviklingen i.
Mette Fynbo nævnte, at Havarikommissionen for Vejtrafikulykker i uge 46
kommer med en rapport om ulykker med lastbiler.
Rene Arnt bemærkede, at der er en lavere tilgang til kørelærerhvervet end
tidligere grundet opstramning i kørelærerkravet for et års tid siden og som følge af opstramning i politiets ansættelse af køresagkyndige. Opstramningerne
har haft en positiv effekt idet kørelærere i højere grad kommer ud til jobs med
ordnede forhold. Forsøgsordningen med kørekort til 17-årige bliver taget godt
imod.
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Lennart Damsbo-Andersen bemærkede, at der er en overrepræsentation af
arbejdsrelaterede ulykker i løbet af vinteren. Otto Anker nævnte hertil, at
dette område kræver en tilbundsgående undersøgelse.
Intet besluttet.
Ad dagsordenens punkt 8. Eventuelt
Intet at tilføje.
Ad dagsordenens punkt 9. Kommende møder i Færdselssikkerhedskommissionen
De kommende møder i kommissionen fastsættes til fredag den 9. december
2016, fredag den 24. februar 2017 og fredag den 5. maj 2017.

Side 4/4

