ÅRSRAPPORT FOR 2013
Nullvisjonen i Lister
Bakgrunn:
2013 var det første hele året for nåværende leder for Nullvisjonen i Lister. Prosjektbetegnelsen er
borte og ordningen er planlagt gjort permanent.
Inntil sommeren 2012 deltok kommunene med økonomiske bidrag til Nullvisjonen sammen med
prosjekteier Vest-Agder fylke. Dette ble endret fra 1. august 2012, da Vest-Agder Fylke overtok hele
finansieringen. Kommunenes bidrag er nå bistillingene på 10 og 20% som er tillagt de kommunale
kontaktpersonene.
Nullvisjonens behov for driftsmidler ble i 2013 dekket av oppsparte fondsmidler. Driften vil ved
nåværende forbruk være sikret de neste to årene ved å ta fra disse fondene, og Vest-Agder fylke vil
finansiere Nullvisjonen videre utover dette.

Ressursgruppe:
Ressursgruppa for Nullvisjonen i Lister, bestående av 13 medlemmer, ser pr. i dag ut som angitt.
Kommunene deltar med sine kommunale representanter. I tillegg består gruppa av representanter fra
prosjekteier Vest-Agder fylke og andre viktige samarbeidspartnere.
Det vil bli etablert en overordnet styringsgruppe. Gruppen vil trolig bli koblet opp mot rådmannsgruppa
og Listerrådet. Fylkeskommunen vil ta initiativ til dette.

Kommunal kontaktpersoner:
Lyngdal
Trine Aunevik
Farsund
Torrey Skeibrok
Farsund
Hilde Synnes Drønen
Flekkefjord
Bengt Aslaksen
Kvinesdal
Linn Øysæd gyland
Sirdal
Lars Sigbjørn Nedland
Hægebostad
Odd Arve Kvinnesland
Andre ressurspersoner:
Vest-Agder Fylke
Egil Strømme
Vest-Agder Fylke
Lasse Moen Sørensen
Statens Vegvesen
Arild Nærum
Trygg Trafikk
Ole Rath
Politiet
Vidar Pedersen (ny fra 2014)
Nullvisjonen:
Nullvisjonen i Lister
Torstein Salvesen
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Aktiviteter/kurs:
Det viktigste for Nullvisjonen er å gi INFORMASJON om eks. risikoatferd –
en informasjon vi gjerne kan dele opp i:



Kursing/opplæring (som viktigst) og
Informasjon i eksempelvis brosjyrer, aviser og digitale medier.

Våre målgrupper er egentlig fra hele befolkningen – både barn, ungdom,
voksne og eldre. Men ungdom 18-24 år, som er en svært risikoutsatt gruppe,
er prioritert – det er også foreldre som rollemodeller for sine barn.
2013 har vært et svært aktivt år med etablering av flere informasjonstiltak.

Noen tall og fakta fra arbeidet i 2013:
 49 kurs er holdt for til sammen 3394 deltakere, derav 8
foreldremøter og 5 trafikkdager samt info om Nullvisjonens arbeid for
5 av 6 kommunestyrer.
 17 dager på stand med og uten bråstopptilhengeren.
 Deltakelse på 10 befaringer av skolevei.
 32 oppslag i regionens aviser, fordelt på reportasjer og leserinnlegg.
 5 lengre intervjuer i lokale nærradiostasjoner i Lyngdal og Kvinesdal.
 En rekke annonser i lokale papir- og nettaviser.
 16 brosjyrer er utarbeidet.
 Brosjyrene er satt ut i stativer i 4 av 6 kommuner og ligger på vår
nettside som noe av det mest brukte/nedlastede.
 Ca. 2500 brosjyrer om sikring av barn i bil er delt ut til alle regionens
ca. 40 barnehager. Alle foreldre i barnehagene har fått denne.
 Vår nettside ble åpnet 15. januar og har ved årsskiftet 2013/14
passert 100.000 artikkelvisninger – en overraskende god
mottakelse.
 Vår Facebookside nærmer seg nå 800 følgere/likere og oppdateres
nesten daglig.
 I oktober startet vi også en blogg. Omtrent 30 innlegg der er sett
over 1100 ganger.
 En filmserie på 5 filmer med temaet «Foreldre som rollemodeller»
ble lagd sommeren 2013. Filmene ligger på nettet og er sett ca.
7000 ganger til sammen siste halvår+ vist på en rekke
foreldremøter. Flere aviser har også lagt ut våre filmer på nettet.
 4 egne filmer er lagd fra eks. trafikkdager. Se nettsiden.
 En egen YouTube-kanal er etablert for å samle våre filmer der.
 Refleksdagen ble markert i hele regionen med utdeling av reflekser,
annonser og presseoppslag.
 Sykkelhjelmkonkurranse gjennomført for 6 påmeldte skoler.
 Refleksdemonstrasjoner er gjennomført 3 ganger – i 2 kommuner.
 Ca. 150 refleksvester er solgt til mopedungdom – til sterkt redusert
pris.
 mm.
Det er godt samarbeid mellom de ulike Nullvisjonsregionene: Listerregionen, Audnedal-MarnardalÅseral og Søgne-Songdalen-Vennesla, Vest-Agder fylke, Trygg Trafikk og 18-pluss.
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Websiden nullvisjonen-agder.no:
Websiden er «navet» i den delen av vårt
informasjonsarbeid som ikke er kurs. Den ble åpnet
15. januar 2013 og utvides/oppdateres jevnlig. Pr.
årsskiftet har websiden hatt over 100.000
artikkelvisninger. Den inneholder bred informasjon
om ulykkestyper, risikogrupper, statistikk og
ulykkesutvikling etc. Det er mengder av informasjon
og gode råd rettet mot den enkelte trafikants
holdninger og atferd gjennom tekst, bilder, grafiske
framstillinger og ca. 100 filmer.
Sidens artikler markedsføres gjennom annonser både digitalt og i avisers papirutgaver, gjennom
Facebook og egen blogg. Den er også lenket opp fra de fleste kommunenes websider og fylkets
websider.

Ulykkesutvikling:
Utviklingen for landet som helhet over tid er svært positiv. 1970: 560 drepte. 2012: 145 drepte. Bare
de siste 10 år har Norge halvert antallet årlig trafikkdrepte.
Men 2013 blir et statistisk tilbakeskritt. Det er dessverre langt flere trafikkdrepte i Norge i 2013 enn i
2012. Endelige tall er ikke klare på en stund, men det kan bli ca. 190 trafikkdrepte i 2013. Lignende
brudd i den positive utviklingen har det vært ca.15 ganger tidligere også, noe statistikken
«Trafikkdrepte i Norge 1940-2013» under viser. Antallet drepte i 2013 er likevel det tredje laveste
siden 1950.

190?

Trafikkdrepte i Norge 1940-2013
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Vest-Agder generelt, og Listerregionen spesielt, har heldigvis ikke hatt det negative tilbakeslaget som
resten av landet i 2013.
Vest-Agder: I 2012 hadde Vest-Agder fylke 7 drepte. I 2013 sank dette til 6 stk, 4 av disse på E39.
Listerregionen: Listerregionen har ligget høyt tidligere, men har de siste årene vist stabilt lavere tall.
Positivt for 2013 er også at det var NULL drepte ungdommer i Vest-Agder.
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Framover:
Nullvisjonen i Lister vil i 2014 (ved nok påmeldte) starte et ungdomsprosjekt etter mal fra Nullvisjonen i
Audnedal, Marnardal og Åseral. Info om dette på vår webside.
Vi vil også jobbe for å få til mer informasjon for kommunalt ansatte innen ulike enheter og avdelinger.
Kvinesdal kommune har allerede fått punkter om slike informasjonskurs inn i sin trafikksikkerhetsplan:
Barnehage
Skole

Kommunale arbeidsplasser

Undervisning for ansatte om trafikksikkerhet (en skoletime)
Undervisning for lærere om trafikksikkerhet (en skoletime)
Foreldremøte/Temamøte trafikksikkerhet
Eventuelt undervisning en skoletime for et klassetrinn
Undervisning en skoletime for ansatte om trafikksikkerhet

Med ønske om godt samarbeid for trafikksikkerhet i 2014.
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
Lyngdal 07.01.2014
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