Årsrapport for
Re kommune
KOMMUNENS NAVN

2015

Ole Thomassen Grejs

Rapporteringsår	Navn på TL-kontaktperson

92426083

ole.grejs@re.kommune

TELEFON		E-Post

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.

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.

Eldre - Hjemmeulykker - fallforebygging
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Sandbøtteprosjekt: 8 år på rad har Re kommune i samarbeid med pensjonistforeningene,
Lions og eldrerådet kjørt ut sandbøtter til nye pensjonister, samt etterfylt sand til alle som
har mottat tidligere år. Målet er å redusere faren for fall på utsiden av den enkeltes hjem.
Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Effekt: Lårhalsbrudd i Re er blant de laveste i fylke: Pr 1000 innb: 1.6 for Re og 2.1 for fylke.
Vi har likevel ikke grunnlag for å si at dette skyldes Sandbøtteprosjektet, men vi kan
antagelig si at prosjektet har medvirket til lavere tall enn fylke. Sandbøtteprosjektet har også
en positiv innvirkning i fohold til et styrket samarbeide mellom kommune og frivillige.

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

Sandbøtteprosjektet er et viktig fallforebyggende tiltak i regi av Trygge lokalsamfunn som
når ut til alle eldre over 67. Tiltaket er populært. Det ser vi gjennom den stor etterspørselen
etter sand hvert år. Dette tyder på at sandebøttene brukes flittig og øker med det
sansynligheten for effekt. Bedre tverrfaglighet og samarbeidet er også en positiv effekt.

INNSATSOMRÅDE 2
Område/tittel:

Forebygging av radikalsiering og voldelig ekstremisme
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Forebygging av radikalisering: Gjennomført fagdag for ansatte med PST/Politiet. Førte til
videre oppfølging: Søknad om prosjektmidler for opprettelse av eget prosjekt i 2016. Mål:
Opparbeidelse av tiltak og rutiner for hva som iverksettes hvis en hendelse skulle oppstå.
Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

For tidelig å si noe om effekt. Men det er et økt politisk og admistrativt og faglig
engasjement i forhold til tema. Vi trenger mer kunnskap om hva vi kan gjøre for å forebygge,
og det er hovedhensikten med opprettelse av prosjektet.

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Dette kan vi si mer om når prosjektet er ferdig til sommer og prosjektrapporten foreligger.
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INNSATSOMRÅDE 3
Område/tittel:

Spørreundersøkelse (Ungdata) - Barn og unge
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Oppfølging Ungdata: Økt satsing på psykisk helse i folkehelse gjennom å styrke kvaliteten
på SmArt oppvekst som psykososialt forebyggende program ut på alle barnehager og skoler
i Re. Bla gjennom etablering av PHD. Opplæring av lærere i psykisk helse. Ansettelse av 2
psykologer. Økt helsesøsterstilling ytligere i 2015. Anti mobbekampanjer i skolen.

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Effekt må ses over tid knyttet til neste runde med Ungdata som kommer i 2017. Men viktig å
formidle at Ungdata har hatt stor betydning for fokus og satsing (nevnt over) gjennom at den
på den ene siden pekte på at mange har det bra, men ga også en oppvekker i forhold til at
det er en del som sliter, spesielt jenter. Rapporten har vært på bordet utallige ganger i
mange forskjellige sammenhenger, og er det fortsatt.
Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Ungdata bør følges opp med nye undersøkelser med jevnlige mellomrom, slik at det gir det
forebyggende arbeidet en mulighet for å måle effekten av tiltaken.

INNSATSOMRÅDE 4
Område/tittel:
Psykososialt miljø - Barn og unge

TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
SmART oppvekst - Doktorgrad: Re kommune ble i desember 2014 innvilget midler fra
Oslofjordfondet til forarbeid/kvalifisering til en doktorgrad på SmArt oppvekst. SmART
oppvekst er det største prosjektet noen sinne i Re med fokus på det psykososiale miljøet på
alle arenaer som jobber med barn og unge (Kilde: Evaluering av SmAR oppvekst 2013)

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Med mildler fra TL ble SmART oppvekst evaluert i 2013. Evalueringen viste følgende effekt:
"Med felles grunnholdning og at ansatte opplever økt sosial kompetanse blant barn og unge
i skole og barnehage, vil framover være medvirkende faktorer, både i forhold til at flere unge
klarer utdanningsløpet, og i forhold til utjevning av sosiale forskjeller og med det sosiale
helseforskjeller." (Kilde: Evaluering av SmART oppvekst 2013)
Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
SmART oppvekst er det største prosjektet noen sinne i Re kommune knyttet til fokus på det
psykososiale miljø på alle arenaer som har med barn og unge og gjøre; skole, barnehage,
hjem osv. SmART oppvekst ses nå som en viktig del av folkehelse arbeidet i kommunen, og
vi har stor tro på at doktorgrdasarbeidet vil tilføre SmART oppvekst ny kunskap som kan
medvirke til ennå bedre kvalitet.
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INNSATSOMRÅDE 5
Område/tittel:
Trafikksikkerhet: Sykkelhjelmkampanje 2015 på ungdomskolen

TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Trafikksikkertstiltak initiert fra foreldre på Revetal ungdomskole i samarbeid med Trygg
trafikk. Oppfordret skolelevene og voksne om å sykle til og fra skole med hjelm. Dette ble
registrert, og det ble utdelt spennede premiser som TL i Re var med å sponse med kr. 5000.
Fler andre organisasjoner og bedrifter var også med på å sponse.

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Oppstartsdagen (mandag 31. august) ble behørig markert med både Politiet, ordføreren,
kommunalsjefen og representant fra Re Sykkelklubb tilstede. Oppstarten fikk også flott
dekning i media, både Reavisa, Tønsberg Blad og NRK Vestfold. Umidelbar høy effekt
gjenom at mange brukte sykehjelm under hele kampanjen. Etter kampanjen var det stor
økning i antall syklene til å fra skolen som brukte hjelm. Uklart hvor lenge dette varte.
Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Et godt tiltak som bør holdes varmt og gjennomføres ved skolestart årlig.
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STATISTIKK
Fyll inn siste tilgjengelige ulykkes- og skadestatistikk for kommunen.
Kategori	

Indikator	

Kilde	

Antall	År*

Personskader behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

12.9

2015

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

2.0

2015

Brann

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

4

2015

Antall døde i brann

DSB

0

2015

Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

0

2015

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

Antall døde av drukning

Politi/Norsk
Folkehjelp

0

2015

Antall trafikkulykker

Politi/
Statens
vegvesen

18

2015

Antall skadde i trafikkulykker

Politi

19

2015

Antall døde i trafikkulykker

Politi

1

2015

Antall personskader etter vold

Politi

15

2015

Antall døde etter vold

Politi

0

2015

Drukning

Trafikk

Vold

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

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)

Det er registrert 18 ulykker knyttet til trafikk i Re i 2015 (i fjor 7 ulykker).19 ble skadet, av
disse ble 2 hardt skadet og 17 letter skadet. Disse er fordelt som følger:
krysseulykke 6. Møte ulykke 4. Påkjøring bakfra 4. Utforkjøringer 4.
Fra politiet: RE 2015
1701 LEGEMSFORNÆRMELSE ($ 228,1.LEDD), to av disse er f.vold. 7
1716 LEGEMSFORNÆRMELSE M/SKADEFØLGE ($ 228,2.LEDD) 1
1751 Kroppskrenkelse 1
Totalsum 9
RE 2015
1506 MISHANDLING I FAMILIEFORH, MED LEGEMSKRENK ($ 219, 1. LEDD) 3
1507 MISHANDLING I FAMILIEFORH, UTEN LEGEMSKRENK ($219,1.LEDD) 1
1768 Mishandling i nære relasjoner, med legemskrenkelse 2
Totalsum 6
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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)

Ramnes pensjonistforening

Utkjøring sandbøtter til eldre

Våle og undrumsdal pensjonf

Utkjøring sandbøtter til eldre

Lions (Re)

Utkjøring sandbøtter til eldre

Re eldreråd

Utkjøring sandbøtter til eldre

Røde Kors

Rapportering til Rødekors på kommunens behov for hjelp

Trygg trafikk og fler andre

Knyttet til sykkelhjelmkampanje på Revetal ungdomskole

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.

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

	JA	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:
Se egen årsplan for TL arbeidt 2015 og nå for 2016.

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:
Fra årsrapport 2014:Strategien om å starte opp nye TL-arbeidsgrupper innen utvalgte
områder for skader og ulykker er ikke fulgt. Koordinatoor er istedet invitert inn på ulike
forebyggingsarenae hvor TL modellen har vært ønsket; Brann, rus, kriminalitet,
psykososiale tiltak (SmART oppvekst, Ungdata, TTU), trafikksikkerhetsplan, utvikling av
velferdsteknologi i et sikkerhetsperspektiv, TL har ansvar for evalueringer av tiltak...

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.
I årsrapporten for 2014 skrev vi følgende som fortsatt gjelder: Sandbøtteprosjektet, SmART
oppvekst og "16-23" er tre av flere tiltak som har god overføringsverdi for andre kommuner.
Sandbøtteprosjektet for det vellykede samarbeidet mellom kommunen og frivillige
foreninger. SmART oppvekst for dets unike innovasjon av deltagende metoder i forhold til
det psykososiale i alt arbeid som har med barne og unge i kommunen. Arbeidet er så unikt
at det nå er invilget midler fra Oslofjord fondet til et forprosjekt som innledning til en
doktograd på SmART oppvekst. "16-23" fordi det siden starten i 2008 og fram til i dag har
bistått nær 100 ungdom mellom 16 og 23 år som sliter med utdanning og karriereløp og
som var i faresonen for å falle ut av skolen, eller ut av yrkeslivet (Kilde: Evaluering SmART
oppvekst 2013). "16-23" følger opp ungdommer i overgangen fra ungdomskole til
videregående skole og hjelper også mange med
å komme ut i arbeid. Dette demper trolig faren for økt risikoadferd for mange av disse
ungdommene.
For 2015 legger vi til følgende: Prosjekt for forebygging av radikalisering: Re kommune har
fått invilget midler for å forebygge for radikalisering og voldelig ekstremisme. Prosjektet
startet i desember 2015 og avsluttes før sommerene 2016. Målet er opparbeidelse av tiltak
og rutiner for hva som skal iverksettes hvis en hendelse skulle oppstå. Vi håper at prosjektet
i ettertid vil kunne ha overføringsverdi for andre kommuner som et godt eksempel på
gjennomføring og måloppnåelse.
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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?

Re kommune deltar så langt det er mulig spesielt på det lokale
TL nettverket i Vestfold, arrangert av fylkesskommunen, samt
på de nasjonale, arrangert av Skadeforebyggende forum.
Deltog også på den internasjonale TL konferansen i Harstad
2014.

SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er
et at hovedområdene i TL arbeidet. Her deltar koordinator ca 4
ganger i året på regionalt nettverk. Erfaringsdeling er i fokus
med presentasjon av gode prosjekter fra kommunene. I 2014
ble SmART oppvekst presenterte for netteverket. Det førte til
at prosjektleder ble invitert til KRÅDs nasjonale konferanse
2014 for å holde foredrag om SmART oppvekst. I 2015 har det
vært ekstra fokus på forebygging av radikalisering og voldelig
ektremisme.

Erfaringsutveksling generelt er det viktigste ved
netteverksmøtene. Nettverket gir bedre forståelse for det man
driver med, samt ideer til forandring eller konkrete eksempler
på et tiltak/prosjekt som man ønsker å foreslå for egen
kommune. Nettversksmøtene styrker også følesen av faglig
identigritet ved at man har nettverket i ryggen når man skal
fremme forebyggende tiltak i egen kommune. Den utfordrende
utviklingen rundt skade og ulykkes statistikk har vært spesielt
nyttig knyttet til TL-nettverket.
Helt klart den videre utviklingen av god nasjonal og lokal skade
statistikk. Den er langt fra god nok.

Re kommune har økt fokus på velferdsteknologi. Fra et TL
perspektiv er det interresant med teknologi som også
forebygger for skader og ulykker. TL-koordinator er invitert
med i en arbeidsgruppe som i 2016 skal lage plan for
utviklingen av velferdsteknologi i Re kommune. TLKoordinator er samtidig prosjektleder for et pågående prosjekt
(Satt opp som tiltak i årsrapporten for 2014. "Glade tryggere
demente"). Tema burde være aktuelt for nettverket i løpet av
2016.
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.
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