
Retningslinjer for økt fokus på trafikksikkerhet                
– i samarbeid med lag og foreninger  
 
Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet, og har et stort ansvar 
for å forebygge ulykker. Larvik kommune er sertifisert som en trafikksikker 
kommune. Dette innebærer en godkjenningsordning gjennom ulike kriterier 
utarbeidet av Trygg Trafikk.  
 
Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et 
kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. 
 

Larvik kommune ønsker å forebygge ulykker i trafikken gjennom 
kontinuerlig og målrettet fokus på trafikksikkerhet, også i idrett- og 
kulturfrivilligheten. 
 
Kommunen vil i dialog med lag og foreninger derfor oppfordre til økt fokus på 
trafikksikkerhet gjennom følgende tiltak:  
 
 

Tiltak for økt fokus på trafikksikkerhet  
 

 Trafikksikkerhet vil inngå som et eget vilkår i retningslinjene for kommunens 
tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger. Vilkåret lyder som følger: 
«For å motta kommunalt tilskudd må søker ha fokus på trafikksikkerhet i tråd med 
Trygg trafikks anbefaling om reisepolicy for lag og foreninger». 
 

 Ved tildeling av kommunalt tilskudd til kultur- og idrettsarrangementer skal det i 
vedtaket anmodes om at regler for trafikksikkerhet integreres i planlegging av 
arrangementet. 

 

 Samarbeidet og tilskuddsordningen skal oppfordre til at idrett- og kulturfrivilligheten 
implementer regler for trafikksikkerhet og reisepolicy i egen virksomhet.  

 

 Larvik kommune har fokus på trafikksikkerhet i nært samarbeid med Larvik Idrettsråd 
og Kulturrådet i Larvik.  

 

 Trafikksikkerhet tas årlig opp som et punkt på agendaen i møter med kultur- og 
idrettsfrivilligheten.   

 

 Kommunen gir lag og foreninger god informasjon om trafikksikkerhet, ved å publisere 
informasjon om Trygg Trafikks anbefalinger i kommunens kommunikasjonskanaler, og 
ved å ta direkte kontakt med organisasjonene. Organisasjonene kan ta kontakt med 
kommunen for råd og veiledning. 

 

 Kommunen utarbeider og distribuerer et konkret forslag til mal for å utarbeidelse av 
egen reisepolicy. Lag og foreninger oppfordres til å utarbeide og implementere denne 
i foreningen. 

https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/gode-eksempler/kultur/

