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Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris 2016 Ny invitasjon til å komme med forslag på kandidater
Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag ser det som en viktig oppgave å oppfordre til et
lokalt, og gjerne et personlig engasjert arbeid som bidrar til økt trafikksikkerhet i fylket. Det
ble sendt ut en invitasjon til å komme med forslag til kandidater 11. mai 2017. Dessverre
mottok vi ingen forslag. Trafikksikkerhetsutvalget har derfor besluttet å sende en ny
invitasjon.
Trafikksikkerhetsprisen som ble opprettet i 1983, er i den forbindelse ment som en
påskjønnelse og en spore til videre innsats for den eller de som gjennom sitt engasjement
innenfor trafikksikkerhetsarbeid har gjort seg fortjent til den.
Prisen er et stipend på 20 000 kr eller 30 000 kr, avhengig av om prisen blir gitt til en
person eller ei gruppe.
Kjenner du noen som fortjener en trafikksikkerhetspris? Noen du mener har gjort en spesiell
verdifull og prisverdig innsats for trafikksikkerheten? Send inn forslag på kandidater.
Forslaget skal være begrunnet.
Ny frist for innsending av forslag til kandidater er 19. oktober 2017.
Forslaget sendes til Statens vegvesen, Region midt, sekretariatet for
Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, 7468 Trondheim, eller på e-post
marianne.eklo@vegvesen.no
Vedlagt følger statuttene for prisen. Vi ber om at oppfordringen spres i kommunen til
aktuelle forslagsstillere.
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Sekretariatet for Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag
Med hilsen

Helge Stabursvik
Fung. seksjonssjef

Marianne Løvhaug Eklo

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
Agdenes kommune, 7316 LENSVIK
Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 BJUGN
Frøya kommune, Postboks 152, 7261 SISTRANDA
Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA
Hitra kommune, Fillan, 7240 HITRA
Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 ÅLEN
Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 KLÆBU
Malvik kommune, Postboks 140, 7551 HOMMELVIK
Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 MELDAL
Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 MELHUS
Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 STØREN
Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 OPPDAL
Orkdal kommune, Postboks 83, 7301 ORKANGER
Osen kommune, 7740 STEINSDALEN
Rennebu kommune, Kommunehuset, Myrveien 1, Berkåk, 7391 RENNEBU
Rissa kommune, Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Roan kommune, 7180 ROAN
Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 RØROS
Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 SELBU
Skaun kommune, Postboks 74, 7358 BØRSA
Snillfjord kommune, Krokstadøra, 7257 SNILLFJORD
Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 TRONDHEIM
Tydal kommune, 7590 TYDAL
Ørland kommune, Postboks 401, 7129 BREKSTAD
Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 ÅFJORD

Statutter
for Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris
1. Trafikksikkerhetsprisen er en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for
bedre trafikksikkerhet i fylket.
2. Prisen kan gis til:
a) Personer, foreninger og utvalg som på frivillig basis har gjort en spesiell verdifull
innsats for trafikksikkerheten i fylket. Dette gjelder også medlemmer av kommunale
trafikksikkerhetsutvalg, eventuelt hele utvalget.
b) Personer som i kraft av sin stilling arbeider med trafikksikkerhet, men som har gjort en
innsats på frivillig basis ut over det som normalt kan forventes.
3. Prisen kan ikke gis til:
Medlemmer av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, faste konsultative medlemmer eller sekretæren i
samme utvalg.
4. Prisen består av et stipend på 20 000 kr til enkeltperson, eller 30 000 kr til
foreninger/grupper/utvalg, samt en gave verdi ca. 1 500 kr. Stipendet må benyttes i forbindelse
med arbeidet for trafikksikkerheten. (kurs, studiereiser, litteratur o.l.)
5. Prisen kan utdeles en gang pr. år.
Trafikksikkerhetsutvalget kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke foreligger verdige
kandidater.
6. Alle har rett til å komme med forslag på kandidater. Forespørsel om kandidater sendes til
kommunale trafikksikkerhetsutvalg, samt medlemmer og konsultative medlemmer av Fylkets
Trafikksikkerhetsutvalg om kandidater til prisen. All nominasjon skal være begrunnet.
Vedtak om utdeling av prisen fattes av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg som også innstiller den
kandidaten de finner verdig til å motta prisen. Vedtaket skal være begrunnet.
7. Trafikksikkerhetsprisen blir utdelt i forbindelse med fylkestingets sommersamling. Det er
fylkesordføreren og lederen av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg som deler ut prisen.

