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Noen nøkkeltider

• Fredag middag klokka 20.00

• Lørdag starter vi 08.45
Medlemsundersøkelsen
To debattemaer: bilavgifter og 
infrastruktur
Lunsj 11.30
Middag 20.00

• Søndag starter vi 09.00
Ett debattema: bompenger
Hjertet i halsen
Lunsj 13.00



NAF Politisk langtidsprogram 2020 – 2024
(tentativ tidsplan)

2019 Mars Juni August September Oktober November Desember 2020 Januar Februar Mars April

Utarbeide
spørsmål

Felt Resultat Analyse Politisk seminar

Medlemsundersøkelse

Regionmøter 1. utkast høring
(HS, lok.avd., adm.)

2. utkast HS-vedtak NAF 
Landsmøte

Analyse eksisterende program
(fagavdeling)

Identifisere tema til diskusjon
(fagavdeling + politisk komité)

Resultat medlemsundersøkelse
Eksisterende program
Ulike diskusjonstema
Innspill nytt program
(Lokalavdelinger i fbm. Politisk seminar og regionmøter)

Politisk komité utarbeider, sender, mottar og bearbeider HS’ forslag til nytt program sendes ut 
med landsmøtepapirene
Landsmøtet gjør endelig vedtak

Høringssvar må sendes inn



Trafikksikkerhet 
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Eldar Aas

Leder NAF 
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Trafikksikkerhetskomiteen

Morten Fransrud

Sekretær

Kjell Jonny Johansen

Møre og Romsdal

Ragnhild Rambaut

NAF MC Trondheim  

Eldar Aas Leder

Aust-Agder Dag L Røyseng

Steinkjer



Trafikksikkerhetskomiteens mandat
1. Formål

Generelt:

Komiteen er en saksforberedende komité for Hovedstyret som skal bidra med faglige vurderinger innen trafikksikkerhetsarbeidet i NAF.

Komiteen skal: 

o Ha fokus på å gjøre trafikanten tryggere og bedre.

o Samarbeide med politisk komité i grensesnittsaker.

o Ta hensyn til mål satt i Nasjonal Transportplan og Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet.

o Stimulere til at lokalavdelingene etablerer en trafikksikkerhetsansvarlig kontaktperson

o Være en pådriver for økt motorsykkelaktivitet i NAF og bidra til at NAF MC har en posisjon som en stor og seriøs motorsykkelklubb, 

som fremmer kjøreglede, miljø og sikkerhet.

Spesielt:

Komiteen skal i samråd med administrasjonens fagpersonell utarbeide følgende:

• Trafikksikkerhetsseminar årlig, som gir opplevelser og motivasjon. (fortrinnsvis i juni)

o Årlige handlingsplaner

o Komme med forslag til målstyrte oppgaver

• NAFs Langtidsprogram for trafikksikkerhet

• NAFs bidrag i Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, samt følge opp hovedstyrets vedtak på dette.

• Leder- og veiledersamling for NAF MC årlig, samt nasjonalt motorsykkelseminar.

• Initiere aktiviteter og tilbud som bidrar til økt rekruttering til NAF MC

Komiteen må sørge for at programforslagenes hovedpunkter er aktuelle og faglig forsvarlig sett i lys av nasjonalt trafikksikkerhetsarbeid, 

medlemmenes interesser og samfunnsutviklingen. Hovedpunktene skal også være i samsvar med NAFs visjon, overordnede mål og 

strategier.



Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge

Nasjonal Transportplan. 

Norge skal maksimalt ha 350 hardt skadde eller drepte innen 2030.

Vi er i dag verdens sikreste land å være trafikant i. 

Norge: 20 drepte pr million innbygger. Gjennomsnitt i EU: 49 drepte pr million innbyggere

Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei:

Til sammen har aktørene i «trafikksikkerhetsfamilien» identifisert 134 konkrete tiltak innen 13 

ulike innsatsområder for den kommende fireårsperioden. 

Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, fylkene 

og sju storbyområder, er hovedleverandørene i planen sammen med 23 organisasjoner. 

Tiltaksplanen er et samarbeidsprosjekt for 0-visjonen og er det den femte i rekken siden 2002. 

Tiltakene har delmål, som skal sikre at vi har stø kurs mot etappemålet i NTP. 

Svikter noen av aktørene i planen, vil vi ikke nå målet 2030.



Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021

Kriterier for gode oppfølgingstiltak:

▪ Tiltakene må ha en positiv trafikksikkerhetseffekt 

▪ Tiltakene må være oppfølgbare (dvs at vi i etterkant må kunne si om de er gjennomført 
eller ikke) 

▪ Tiltakene må være gjennomførbare innenfor realistiske rammer (personalressurser + 
økonomiske ressurser) 

▪ Alle oppfølgingstiltak må være forankret i overordnede styringsdokumenter eller i en 
beslutning fattet av øverste leder hos den aktøren som skal gjennomføre tiltaket.

▪

▪ Tiltakene må ha et visst omfang



1. NAF vil fortsette distribusjon av NAFFENS Trafikkboks til storbarnsavdelingene i landets barnehager. 

2. NAF vil, i faglig samarbeid med Syklistenes Landsforening, videreføre Sikker på sykkel – et   

ferdighetstreningsprogram for barn mellom 10 og 12 år (4. - 6. klasse). 

3. Trygg Trafikk, NAF, Norges Cykleforbund og Syklistenes Landsforening har etablert et 

samhandlingsforum for å sikre god samordning og klare ansvarsforhold mellom sykkelopplæring og   

ferdighetstrening på sykkel i skolen. Sykkeldyktig.no

4. NAF vil videreføre tilbudet om oppfriskningskurs for seniorbilisten. 

5. NAF MC vil utvide kurstilbudet «Sikker på MC», med et mål om at 20 av klubbene tilsluttet NAF MC skal 

arrangere kurset.



Politisk seminar denne helgen

– Alt NAF`s trafikksikkerhetsarbeid er politisk forankret.

– Skal NAF være en troverdig aktør i markedet må vi fremstå som et NAF.

– Ved å delta aktivt i debattene og diskusjonene i helgen bidrar hver og en 

av oss til å påvirke den politiske langtidsplan.

– Med økt kunnskap og rikelig deling av erfaring gir det oss både trygghet 

og engasjement til bidra lokalt, og synliggjøre vårt arbeid i eget 

lokalmiljø.

– Økt synlighet og engasjement trekker og til seg nye frivillige/tillitsvalgte, 

og er med på å påvirke det politiske arbeid i vårt langstrakte land.



NAF politisk langtidprogram

NAF skal aktivt bidra lokalt og sentralt, slik at Norge kan nå etappemålene for maksimalt 

antall hardt skadde- og trafikkdrepte satt i etappemålene i Nasjonal Transportplan. 

Da ønsker jeg dere alle en kreativ og aktiv helg!
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