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OM RAPPORTERINGSMALEN
TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport
i henhold til dette skjemaet og sende den til Skadeforebyggende forum sammen med en
oppdatert trygghetsprofil for sin virksomhet.
Rapporteringsmalen har til hensikt å forenkle arbeidet med årsrapporten ved å fokusere
på innsatsområdene kommunen har valgt å prioritere i TL-arbeidet. Malen omfatter videre
aktuell statistikk over skader og ulykker, i tråd med forskrift om oversikt over folkehelsen.
Kommunene oppfordres også til å beskrive tiltak og erfaringer som kan ha særlig over
føringsverdi til andre kommuner, og som kan bidra til å styrke databasen med gode
eksempler på praktisk skade- og ulykkesforebygging.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes
rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.
Kommunen oppfordres til å gi en status for hvert av innsatsområdene på sitt nettsted, slik at
resultatene blir gjort tilgjengelige for allmennheten.

VERSJON 1.2 / JUNI 2016

INNSATSOMRÅDER
Redegjør kort for tiltakene som er iverksatt innenfor hvert av innsatsområdene kommunen har prioritert i sitt TL-arbeid.

INNSATSOMRÅDE 1
OMRÅDE/TITTEL:

Måling av
effekt er
nærmere
beskrevet
i trinn 7 i
TL-metoden
og veilederen
til denne.

TRYGG I TRAFIKK
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Våren 2017 vart 6 barnehagar godkjent som "trafikksikre barnehagar". Hausten
2017 starta vi arbeidet med å bli godkjent som trafikksikker kommune. Parallellt
har vi jobba med sentrumsutvikling på gåande og syklande sine premissar.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Felles bevisstgjering og fokus på trafikk-tryggleik ved utarbeiding av ny
samfunnsdel, ny områdeplan for Sandane sentrum, gjennom politisk arbeid for
sikre utbetring av farlege vegar og ved administrativt arbeid på tvers av sektorane.
Innbyggarar føl opp med å sette fokus på farlege trafikkpunkt i media.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Vi har tru på at felles bevistgjering og fokus gir ein viktig førebyggande effekt og
gjer oss betre istand til å prioritere. Kommunen, både innbyggarar, administrasjon
og politikarar har fokus på å gjere det tryggare og meir framkomeleg for gåande og
syklande, og å trygge barn og unge på veg til barnehage og skule.
INNSATSOMRÅDE 2
OMRÅDE/TITTEL:

RUS- OG KRIMINALITETSFØREBYGGANDE ARBEID
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Rusfagleg forum har hatt to møter der rus-situasjonen i kommunen har vore
diskutert. Forumet rådde Gloppen kommune til å bli ein "Av-og-til"-kommune, og
avtala vart signert i desember.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Russituasjonen vert sett på dagsorden i eit breitt tverrfagleg forum med fokus på
barn, unge og familiar, slik at tiltak kan samordnast og målrettast betre. Forumet
har møte kvart halvår, og oppdatert informasjon om utfordringar og tiltak kan
såleis bli delt jamleg.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Referata frå rusfagleg forum vert nytta som grunnlag i planarbeid, t.d. i ny helseog omsorgsplan. Dette er nyttig. Forumet må arbeide meir med korleis vi vil bruke
av-og-til i eit samordna haldningsskapande arbeidet.
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INNSATSOMRÅDE 3
OMRÅDE/TITTEL:

PSYKISK HELSE
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Verdsdagen for psykisk helse vart markert i regi av ei tverrsektoriell gruppe, med
120 besøkande. Ungdata vart gjennomført for første gong i Gloppen, og vi hadde
valt spørsmål med tanke på å få betre kjennskap til psykisk helse blant ungdom.
Resultata er brukt som grunnlag for planarbeid, t.d. i ny helse- og omsorgsplan.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

På verdsdagen deltok folk i alle aldre og frå mange ulike nasjonar. Vi ønskjer at
dette skal vere eit årleg arrangement, med nytt tema kvart år, for å bryte ned tabu
kring psykisk helse i alle grupper i befolkninga. Ungdata gir oss ny kunnskap som
gjer at vi kan målrette tiltak betre. Vi har og avdekka tema vi må skaffe meir
kunnskap om, t.d. hybelbuarar.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Eit stort, ope og dugnadsprega arrangement på verdsdagen er godt eigna til å setje
fokus på eit viktig tema. Vi har lukkast i å finne ei form som samlar mykje folk, og
særleg folk frå andre land der det ofte er større tabu knytt til psykisk helse. Vi kjem
til å jobbe meir med målretta tiltak i møte med dei utfordringane som ungdata
peika på.
INNSATSOMRÅDE 4
OMRÅDE/TITTEL:

TRYGGE ELDRE
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Seniortreff for eldre - Kommunen har i samarbeid med frivilligsentralen,
pensjonistlag og helselag jobba vidare med å skape møteplassar av interesse for
seniorar i bygdesamfunna. Kommunen satsar i tillegg på kvardagsrehabilitering,
førebyggande heimebesøk, trimgrupper i frisklivssentralen og velferdsteknologi.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Aktive og deltakande eldre vil kunne motverke einsemd, passivitet og sosial
tilbaketrekning, og gjev den einskilde og samfunnet helsegevinst.

VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tiltaka har vist seg å vere populære og viktige for å oppnå betre helse blant eldre.
Nyleg vedteken samfunnsdel legg stor vekt på å vere i forkant og angripe
utfordringar tidleg. Alle nemnte tiltak vil difor bli vidareført og er no forankra i ny
helse- og omsorgsplan 2018 - 2030. I planen er samarbeid med frivillige ein av
hovudstrategiane.
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INNSATSOMRÅDE 5
OMRÅDE/TITTEL:

ULYKKER I LANDBRUKET
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Det er gjennomført kurs i varmearbeid i 2017, og det gjennomførast årleg kurs i
felling av trær og bruk av motorsag.
Det er gjennomført to møter med faglaga innan skog- og landbruk, der
landbruksulykker er tema.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Redusere skader i samband med slikt arbeid.

VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Viktig at TL-arbeidet er forankra i landbruksavdelinga og jamnleg vert sett på
agendaen i deira møte med bøndene. Viktig at faglaga sjølv tek initiativ til/ansvar
for å arrangere kurs dei ser som relevante.
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STATISTIKK
I tabellen under skal kommunen fylle inn siste tilgjengelige tall for skader og ulykker.
Benytt gjerne de ekstra feltene i hver kategori til å fylle inn statistikk fra foregående år.
KATEGORI
Personskader behandlet
på sykehus

INDIKATOR
Antall/1000 innbyggere

KILDE
FHI/Kommunehelsa

ÅR*
2017

2016
2015

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

14-16
13-15
12-14

Brann

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

2017

2016
2015
Antall døde i brann

DSB

2017
2016

2015
Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

2017
2016
2015

Drukning

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

2017
2016
2015

Antall døde av drukning

Politi/Norsk
Folkehjelp

2017

2016
2015

Trafikk

Antall trafikkulykker

Politi/
Statens
vegvesen

2017

2016
2015

Antall skadde i trafikkulykker

Politi

2017

2016

2015
Antall døde i trafikkulykker

Politi

2017
2016

2015
Vold

Antall personskader etter vold

Politi

2017
2016

2015
Antall døde etter vold

Politi

2017
2016
2015

ANTALL

13,3
13,7
14,5

1,1
1,3
1,7

* Hvis ulykkes- og
skadestatistikk
ikke er oppdatert
i løpet av rapporteringsåret,
oppgi hvilket år
statistikken er
hentet fra

6*
7
3
0
0
0

0
0
0

0
1
0
0
1
0
11 **
5
3

4 **
?
3

0
0
0
0 ***
?
4

0
?
0
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ANNET
Her kan kommunen gi utfyllende statistikk, f.eks. ulykker på skoler og i barnehager, og beskrivelser av
uønskede hendelser av særlig omfang (konsekvens/risiko)

* Dei 6 brannane fordeler seg på 3 skorsteinsbrannar, 2 brann i skog og utmark, 1
brann i bygning.
I tillegg kjem 1 eksplosjon utan brann og 1 brannhindrande tiltak komfyr.
** Dette er hovudsakleg utforkøyringar og litt møteulykker. Dei skadde er lettare
skadd.
*** Ingen valdsepisodar og personskadar i det offentlege rom.
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SAMARBEID
Gi en oversikt over hvilke frivillige organisasjoner, lag og foreninger kommuner har
samarbeidet med siste år for å forebygge ulykker og skader, og beskriv i stikkordsform
aktivitetene som er gjennomført.
ORGANISASJON

AKTIVITET(ER)

Trygg trafikk - S.&Fj.

Godkj.som trafikksikre barnehagar/kommune

Bonde-/faglaga i Gloppen

Fokus på landbruksulykker i 2 årlege møter

Idrettslaga

Seniortreff - sosiale møteplassar m/ fysisk aktivitet

Sandane turn- og idrettslag

Sette reisepollicy i idrettslaget på agendaen

Helselaget

Dagtilbod for eldre m/ fysisk aktivitet

Frivilligsentralen

Skaffar frivillige til ulike førebyggande seniortiltak

GJENNOMGANG OG RAPPORTERING
Kommunen skal under bekrefte at den har drevet systematisk forebygging av ulykker
og skader i henhold til årshjulet i TL-metoden.
Kommunen bes spesielt om å rapportere om endringer i arbeidsmetode eller organisering av TL-arbeidet som følge av TL-gruppens vurdering og egenevaluering.

JA

Kravene til
vurdering,
egenevaluering og
rapportering
er nærmere
beskrevet
i trinn 8
i TL-metoden.

NEI

TL-gruppen har i løpet av året foretatt en gjennomgang av TL-arbeidet og utarbeidet
en anbefaling om tiltak som skal videreføres, endres eller iverksettes neste år.
Hvis anbefalingen omfatter større omlegginger av arbeidet eller planverket, beskriv endringene:

Rådmannen si leiargruppe beslutta hausten 2017 å starte arbeidet med å få heile
kommunen (på tvers av sektorane) godkjent som ein Trafikksikker kommune,
innan mai 2018.

TL-gruppen har gjennomført en egenevaluering av eget arbeid og vurdert behovet
for å justeringer i arbeidsmåte og organisering.
Hvis egenevalueringen har ført, eller vil føre, til endringer i arbeidsmåte eller organisering,
beskriv dem her:

Konklusjonene fra TL-gruppens gjennomgang og egenevaluering er sammenfattet
til kommunens årsrapport som vil bli behandlet politisk i løpet av inneværende år.
Hovedinnholdet om TL-arbeidet fra årsrapporten er/vil bli gitt som informasjon til
kommunens innbyggere.
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ERFARINGSOVERFØRING
Beskriv tiltak og erfaringer fra kommunens TL-arbeid som kan ha særlig overføringsverdi for andre kommuner, og som kan inngå i TLs database med gode eksempler på
skade- og ulykkesforebygging. Eksemplene kan omfatte idéer til praktiske tiltak og aktiviteter så vel som organisatoriske eller metodiske grep, forankring av TL i planverk og
organisasjon, og tiltak for å styrke borgermedvirkning og engasjement i ulike grupper
blant innbyggerne.

1. Kommunen si "Trygge lokalsamfunn-satsing" vert forsterka, synleggjort og
omtalt i ny kommuneplan og kommunedelplanar.
2. Forankring av satsingsområde i tverrfaglege grupper og fora som allereie
eksisterar.
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NETTVERK
Redegjør kort for kommunens deltakelse i TL-nettverket og erfaringene derfra.
Hvor mange nettverksmøter
har kommunen deltatt
i gjennom året?
Oppgi antall regionale,
nasjonale og internasjonale
møter.

Har kommunen deltatt
i nettverket eller samarbeidet
med andre i nettverket på
andre måter?
Eksempler: dialog, direkte
erfaringsutveksling, samarbeid
med andre kommuner

Kommune hadde i 2017 ikkje høve til å delta på
nettverkssamlingar nasjonalt.
Fylkeskommunen tek ikkje lenger initiativ til nettverk
rundt tema i fylket, etter at kommunane Luster, Flora og
Gloppen vart godkjent i 2015 og 2016. Vi har ikkje sjølv
hatt kapasitet til eller teke initiativ til å møtast.

Gloppen hadde si markering av vår godkjenning som ein
ny "Trygge lokalsamfunn"- kommune 8. mai 2017, der
Eva JakobsenVaagland frå Skadeførebyggande forum og
Audun Heggestad i Trygg trafikk var tilstades.

På hvilke områder har
kommunen særlig nytte av
TL-nettverket?

Hvilke forbedringsområder
ser din kommune for
TL-nettverket?

Er det spesielle tema
kommunen ønsker belyst
gjennom TL-nettverket?
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.
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