
Referencegrupper 

Formål med referencegrupper 
Formålet med referencegrupperne er at kvalificere de landsdækkende kampagner og øvrige projekter, som 

Rådet for Sikker Trafik har ansvaret for. 

Referencegrupperne skal bidrage til: 

• At sikre en bred forankring af kampagner og projekter blandt kommuner og politi 

• At sikre at viden og evalueringer fra kampagner og projekter udbredes mest muligt 

• At inspirere til øget kommunal involvering i trafiksikkerhed på det adfærdsmæssige område 

Roller og arbejdsproces 
Rådet er projektejer for de landsdækkende kampagner og projekter. Rådet aflægger regnskab over for 

Færdselsstyrelsen. 

Rådet er tovholder for referencegrupperne og indkalder til møderne. Rådet laver dagsorden og har 

referentrollen. Rådet sørger for forplejning – også hvis møderne bliver afholdt andre steder end på Rådet.  

Kommunerepræsentanterne skal bidrage med viden om kommunernes muligheder og udfordringer i 

forhold til kampagnerne og temaerne. De skal så vidt muligt være alle kommuners talerør i 

referencegrupperne. Kommunerepræsentanterne skal være villige til at optræde i nationale, regionale og 

lokale medier for at fremme kampagnen eller projektets budskab. 

Politirepræsentanterne skal være med til at sørge for, at politiets deltagelse i kampagner er i 

overensstemmelse med politiets mål. Politirepræsentanterne skal bidrage med viden om temaet set fra 

politiets perspektiv og give sparring for at opnå overensstemmelse mellem kampagnens budskaber og 

politiets kontroller. Derfor kan det være en fordel, at politirepræsentanterne har forskellige 

roller/funktioner i politiet. Politirepræsentanterne skal også være villige til at optræde i nationale, regionale 

og lokale medier for at fremme kampagnen eller projektets budskab. 

Hvilke referencegrupper er nedsat? 
Der er lige nu fem referencegrupper inden for temaerne:  

Fart, Uopmærksomhed, Sprit, Skolestart/Trafikpolitik og Cyklister  

I referencegruppen sidder som minimum en projektleder fra Rådet for Sikker Trafik, minimum 2 

politirepræsentanter og minimum 2 kommunerepræsentanter. Der er møder i referencegruppen ca. 2-4 

gange om året. Det foregår normalt hos Rådet i København eller hos de respektive repræsentanter efter 

aftale. Der vil ofte være forberedelse i forbindelse med møderne. 



Retningslinjer for udpegning af deltagere 
Rådet tilstræber, at der er en bred og forskelligartet repræsentation af kommunerepræsentanter. Der skal 

både være repræsentanter fra store og mindre kommuner, fra landområder og byområder og fra forskellige 

landsdele afhængig af referencegruppens indsats/tema. Endelig vil der blive skelet til, at referencegruppen 

skal afspejle erfarne og nye kræfter i kommunerne. 

Hvis deltagere fra politiet eller kommunerne ønsker at bidrage til arbejdet, så kontakt Rådet for Sikker 

Trafik ved at skrive til Janne Gundersen, jg@sikkertrafik.dk 

Deltagerne sidder som udgangspunkt i referencegruppen i ca. 3 år afhængig af kampagnen eller projektets 

rytme, hvorefter der skal ske en udskiftning. Formålet er, at så mange som muligt får mulighed for at 

bidrage til Rådets kampagne- og projektarbejde.  
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