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Felles opprop mot nedleggelse av Utrykningspolitiet – forespørsel om møte med justis- og
beredskapsministeren
Vi viser til NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av særorganer
som er på høring til 1.12.17. Her fremmes følgende forslag:
«Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk
styring på området som sikrer fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats».
16 organisasjoner med felles opprop
16 sentrale organisasjoner i samferdselssektoren går nå sammen om et felles opprop mot
nedleggelse av Utrykningspolitiet (UP). En nedleggelse av UP vil etter vårt syn innebære svært
negative konsekvenser for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Norge vil etter all sannsynlighet
ikke nå vedtatte politiske mål om å redusere antallet som omkommer og blir hardt skadd til
maksimalt 350 i 2029, jf. Nasjonal transportplan 2018-2029.
Trygg Trafikk ber derfor, på vegne av organisasjonene, om et møte med Justis- og
beredskapsministeren for å overlevere og begrunne oppropet.
Organisasjonene er, i tillegg til Trygg Trafikk:
 Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
 Norges Automobil-Forbund (NAF)
 Norsk Transportarbeiderforbund
 Norges Lastebileierforbund (NLF)
 Norsk Motorcykkel Union (NMCU)
 Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)
 MA rusfri trafikk
 Personskadeforbundet LTN
 Norges Bilsportforbund (NBF)
 Nei til Frontkollisjoner







Autobransjens Leverandørforening (ABL)
Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)
Norges Bilbransjeforbund
American Car Club of Norway (AMCAR)

Bilimportørenes Landsforening (BIL)

Kort om Trygg Trafikks samfunnsansvar
Trygg Trafikk er en landsdekkende organisasjon og et bindeledd mellom det frivillige og offentlige
trafikksikkerhetsarbeidet. Vårt samfunnsoppdrag er å arbeide for bedre trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper, følge med på ulykkesutviklingen mv.
Trygg Trafikk ble opprettet 1. juni 1956 av Samferdselsdepartementet, etter tilrådning fra et utvalg
bestående av Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, samt representanter fra
forsikringsselskapene og motororganisasjonene.
Vi ser frem til å høre fra deg!
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