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Vedr. sagsnr.278347 teknisk udvalg. Orientering om at Drivers Event og Drivers Club må nedlægges.
Bestyrelsen for foreningen ”Drivers Club” har bedt mig, som deres konsulent, om at redegøre for
foreningens usikre fremtid hvad angår foreningens tilknytning til Roskilde kommune, efter at teknisk
udvalg desværre har valgt at lukke aktiviteten ”Drivers Event” og dermed også ”Drivers Club.”
Jeg skal derfor på bestyrelsens vegne fremhæve, at foreningen i sin tid blev startet af Roskilde amt
med stor succes og senere videreført af Vejdirektoratet frem til 2012. Derefter blev foreningen
tilknyttet Roskilde kommune i forbindelse med at kommunen med finansiering fra Rigspolitiet
besluttede at fortsætte det vigtige trafiksikkerhedsarrangement ”Drivers Event” og det dynamiske
samarbejde med foreningen ”Drivers Club”.
Foreningens blev stiftet 1994 som foreningen ”Køreteknisk Klub” og selvom navnet har ændret sig til
”Drivers Club” ligger formålet fast: At arbejde målrettet for at forbedre trafiksikkerheden blandt
unge mellem 17-24 år.
En undersøgelse af unges trafikadfærd viser, at man kan dele de unge op i tre grupper: en RØD, en
GUL og en GRØN. Den RØDE gruppe er målgruppen for Drivers Club, idet gruppen består af unge
som yderst sjældent vil læse eller lytte til viden om hensigtsmæssig adfærd i trafikken. Derfor vil
denne målgruppe afprøve virkeligheden på egen krop, dvs. med praktiske øvelser på FDM Sjællands
ringen, kombineret med undervisning. Den røde målgruppe skal i særlig grad mødes i øjenhøjde, med
direkte tale og med tydelig demonstration af trafikmæssige konsekvenser.
Den røde gruppe udgør omkring 8-10% af de unge, men gruppen står for over 16% af de unges
trafikulykker. Klubben afholder mellem 5-6 arrangementer om året med køretekniske øvelser og
teorigennemgang. Klubbens gennemsnitlige medlemstal ligger på mellem 140-160 pr år, og da de kan
være medlemmer i op til 7 år etableres et stærkt fællesskab/netværk med solide erfaringer og stor
praktisk viden. Dermed sikrer klubben enestående muligheder for dialog og praksisnær viden med
det formål at ændre de unges adfærd i trafikken.

Desværre kan foreningen ikke hvile økonomisk i sig selv, men har behov for at der tilføres
ressourcer i en størrelsesorden på 150.000 kr. pr. år. Men bortset fra de umålelige og tragiske
menneskelige omkostninger er dette beløb ud fra en snæver økonomisk betragtning særdeles
beskedent i forhold til en så effektiv indsats indenfor trafiksikkerhed. Foreningen udfører et meget
vigtigt arbejde blandt en gruppe unge, som er svære at nå og som desværre ofte overses i dagens
Danmark.
Foreningen er blevet informeret om, at sagen om lukning af Drivers Event/Drivers Club kun har
været fremlagt til orientering, dvs. at teknisk udvalg ikke har taget stilling til en eventuel ansøgning fra
foreningens side angående et tilskud til foreningens forsatte drift. I den forbindelse kan det oplyses, at
FDM, som løbende har været involveret i foreningens arbejde, har tilkendegivet, at de vil skyde
50.000 kr. ind i foreningen, hvis Roskilde kommune vil investere 100.000 kr. Under en sådan
paraply vil et effektivt trafiksikkerhedstiltag med en lang og succesrig historie kunne forsætte - og liv
reddes. I den forbindelse vedlægges Borgmesterens egen udtalelse fra sidste år, som foreningen læste
med stor glæde.
For at kunne fortsætte med afholdelse af ”Drivers Event”, vil foreningen for ”Drivers Club” desuden
søge fonde og kontakte andre kommuner (hvilket ikke tidligere har været afprøvet), for at skaffe de
fornødne midler til at gennemføre ”Drivers Event” ca. hvert 2-3 år. Midlerne vil blive søgt i
samarbejde med FDM og Roskilde Kommune med henblik på at sikre foreningens fortsatte drift og
medlemstilgang.
På den baggrund anmodes om borgmesterens forståelse og velvilje i forhold til sagens økonomiske
aspekt. Foreningens fortsatte arbejde vil være af central betydning i en tid, hvor antallet af
færdselsuheld på landsplan desværre er stigende i almindelighed og blandt unge i særdeleshed.
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