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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.

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

I slutten av 2016 blei vi tildelt midlar frå Det Konglege Samferdselsdepartement
som gjekk til ein større satsing på trafikktryggleik med fokus på barn og unge i
alderen 0-18 år i 2017.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Gjennom året har det blitt delt ut tryggleiksutstyr (t.d. refleksar, refleksvestar,
sykkellyktar), barnehagane og skulane har hatt auka fokus på trafikktryggleik og
kommunen har markert Refleksens Dag. I tillegg har det blitt satsa på trygg trafikk
i sentrum av tettstadane, spesielt rundt skular og barnehagar.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tiltaka blir videreført inn i 2018, med auka fokus på trygg trafikk rundt knutepunkt
for barn og unge (skular og barnehagar). Her vil det komme på plass skilt.

INNSATSOMRÅDE 2
OMRÅDE/TITTEL:

Transport og trafikktryggleik
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Tiltaka er som beskrevet i Kommunedelplan for Trafikktryggleik 2014-2025, sjå
lengre utgreiing under "utfyllende opplysninger".
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Koordinering av eit heilskapeleg fokus på trafikktryggleik i kommunen for å nå
hovudmåla frå trafikktryggleiksplanen.

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

Skulane og barnehagane gjennomførar sine trafikktryggleikstiltak i løpet av året
gjennom bruk av materiell frå Trygg Trafikk, i 2017 kjøpt inn av
folkehelsekoordinator i kommunen. Høyanger vidaregåande skule har eiget
opplegg for trafikk rundt russetida.
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INNSATSOMRÅDE 3
OMRÅDE/TITTEL:

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

Tryggleiksveka, m/ t.d. torgdag med involvering frå politi, brannvesen og
ambulansetenesta. Informasjon om branntryggleik i heimen og utdeling av batteri
til røykvarslar, rusførebygging frå NAV/Rusettervernet, oppfordring til fysisk
aktivitet v/ IL Høyang og idrettspedagog Anna Martine Jonsson.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Informasjon til innbyggjarar i kommunen om ulike tryggleiksarena, informasjon
retta mot barn med tanke på trafikktryggleik, tryggleik heime, og tryggleik
gjennom lek (tryggleiksrebus). Politi, ambulansetenesta, brannvesen og
Sivilforsvaret stilte med generell informasjon og rebus for barn.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tryggleiksveka er ein årleg arena kvar innbyggjarane kan få meir informasjon om
tryggleiksarenaer i kommunen, og veka gir tilbod til alle aldersgruppar gjennom
veka. Gjennom ulike tema i ulike år prøver kommunen å dekke ulike arenaer og
aktuelle tema. I år var tema raushetsplikt, og veka fokuserte på raushet og tryggleik
i nærmiljøa.
INNSATSOMRÅDE 4
OMRÅDE/TITTEL:

Rus- og kriminalitetsførebygging
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Gjenoppstart av Knutepunkt-møter (SLT gruppe med SLT-koordinator,
folkehelsekoordinator, rektorar, miljøarbeidarar, helsetenesta, BVT, politi,
flyktningetenesta, kultur, oppvekst). Tverrfagleg gruppe som arbeidar med
forebygging innanfor rus og kriminalitet.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Effektivisering av førebyggjande arbeid på tvers i kommunen, og betre samarbeid
mellom einingane. Nye tiltak har blitt organisert og andre vidareført. Fungerar og
som forum for førebygging i forhold til generelle bekymringar om utvikling i
samfunnet og ulike miljø.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tiltaket med knutepunktet, og tiltaka som blir satt i gang av gruppa, fungerar svært
godt. Tiltaket sikrar tverrfagleg arbeid i kommunen, og gjer arbeidet meir
heilhetlig.
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INNSATSOMRÅDE 5
OMRÅDE/TITTEL:

Eldre - fall- og skadeførebygging
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Utdeling av gratis strøsand til eldre. Systematisk tilbakemelding om fallulykker og
forebygging hos sjukeheim og heimetenester gjennom avvikssystem. System for
hjepemiddelfordeling i kommunen. Trimløype i omsorgsbygg, bassengtrening og
tiltaket BaKoSt (balansetrening og gangfunksjon) om interesse for dette.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Auke eller oppretthalde meistring av aktivitet, styrke oritenteringsevne, opparbeide
styrke og balanse, forebygge fallulykker og skadar, få kunnskap om kropp og
helse, sosiale møteplassar.

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

Tiltake fungerar i dag godt og hjelper til med å forebygge skadar hos eldre. Tiltaka
har eksistert i fleire år og vil bli vidareført.
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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

2016
2015
2014

Brann

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

2015

2014
2013
Antall døde i brann

DSB

2015
2014

2013
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

2016

2015

2014
Antall døde i trafikkulykker

Politi

2016
2015

2014
Vold

Antall personskader etter vold

Politi

2016
2015

2014
Antall døde etter vold

Politi

2017
2016
2015

ANTALL

-

5,2
11,9
9,3

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

0
0
0
0
0
0

-

5
4
7
0
1
0

117
94
133

4
5
1
481
480
422

-
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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)

Notater statistikk:
Hoftebrudd, tal funne hos Samhandlingsbarometeret, ikkje FHI - kommunetal, per
1000 innb.
Brann, antall branner/omkomne: tal frå DSB, vanskelege å finne. Var kun tal fram
til 2015 i statistikkbanken. Det finnst ikkje tal på skadde i brann hjå DSB.
Drukningsulykker: det finnst kun fylkestal i statistikkbanken til Redningsselskapet.
Det kjem heller ikkje fram i statistikken om det er snakk om omkomne i drukning
eller drukningsulykker generelt.
Trafikk: Statistikk for skadde og drepte i trafikken er for fylket og er funne på
SSB. Tala på ulykker er på kommunenivå.
Antall personskader etter vold er tala på anmeldte forhold av vold og mishandling ,
henta frå SSB. Tal på drepte i vold er ikkje tilgjengelege.
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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)

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:

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.
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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

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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