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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.

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

Sandbøtteprosjekt: 10 år på rad har Re kommune i samarbeid med
pensjonistforeningene, Lions og eldrerådet kjørt ut strøsand i bøtter til nye
pensjonister, og etterfylt sand. Målet er å redusere faren for fall på glatta.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Hoftebrudd: 2010 2011 2012 2013 2014 - Antall behandlet i spesialhelsetjenesten
Re
:
10 9
11 21 10 Re ligger lavere enn enkelt
Stokke:
17 16 20 22 16 sammenlignbare kommuner. Re hadde
Sande :
18 16 19 24 16 likevel en kraftig økning i 2013?
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Sandbøtteprosjektet er et viktig fallforebyggende tiltak 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 sandbøttene brukes flittig og øker med det
sannsynligheten for effekt. Bedre tverrfaglighet og samarbeid er også positivt.
INNSATSOMRÅDE 2
OMRÅDE/TITTEL:

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

Oppfølging av "Tiltaksplan for arbeidet mot radikalisering og voldelig
ekstremisme i Re kommune". Mål: Styrke arbeidet med å forebygge radikalisering
og voldelig ekstremisme i Re kommune.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Det er gjennomført flere møter for å følge opp planen. Et tverrfaglig team har
ansvar for å ta imot eventuelle bekymringsmeldinger, og følge disse opp.
Kommunen har en egen radikaliseringskontakt som følger opp med kursing i
fenomenkunnskap av ansatte og andre etter behov på tema radikalisering.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Dette er et viktig arbeid for forebygge at noen utvikler seg i en radikal og voldelig
ekstremistisk retning. Fenomenkunnskapen går på å forstå og fange opp tegn på en
slik utvikling hos enkeltpersoner eller grupper. Det er lov med radikale meninger.
Skillet går på om man ønsker å ty til vold for vinne frem med det man står for.

2

INNSATSOMRÅDE 3
OMRÅDE/TITTEL:

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

Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2018-2020. Mål: Nå nasjonale og lokale
mål om å redusere sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk.

EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Positiv utvikling med nedgang i bruk av røyk og alkohol på Revetal ungdomskole.
Nedgangen ble tydelig fra 2007 til 2010: 11 % oppga i 2007 at de drikker nokså
jevnt ”1-3 ganger i måneden. I 2010 gikk dette ned til 7 %. Da er det positivt at
Ungdata viser at nedgangen har holdt seg med 6 % i 2013 - 8 % 2017. For røyk
sin del ser vi en ytterligere nedgang til at ingen oppgir at de røyker daglig i 2017.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

I forhold rus, er dette en landsomfattende trend. I forh til psykisk helse har
utviklingen ved flere skoler i andre kommuner ført til enda fler med psykiske
plager. Motsatt på Revetal ungdomskole: Færre opplever at «alt er et slit» - Antall
«ensomme» ungdom har gått ned fra 25% til 18%. Mobbing er halvert! Helhetlig
satsing på psykisk helse for barn og unge har antagelig bidratt til denne utviklingen
INNSATSOMRÅDE 4
OMRÅDE/TITTEL:

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

Trafikksikkerhetsplan 2018-2020. Oppnå nasjonale og lokale mål for økt
trafikksikkerhet
Under - trafikk i Re: Antall ulykker, skadde/drepte fordelt på år. For mer se
statistikk under "Annet" lenger ned.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

År Antall ulykker - Antall drepte - Antall hardt skadde - Antall lettere skadde
2015:
18
1
3
17
2016:
11
0
1
15
2017
1
Sum:
58
2
11
65
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

En tverrfagligsammensatt gruppe har jobbet med ny Trafikksikkerhetsplan 2018 2020. Den erstatter tidligere plan. Planen har et spesielt fokus på farlig skolevei, og
har en prioritert plan for tiltak der det er behov for det.

3

INNSATSOMRÅDE 5
OMRÅDE/TITTEL:

Folkopplysning om sikkerhet og forebygging av skader og ulykker
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Trygg i Re 2017! ble gjennomført over 2 dager, fredag 5. mai og lørdag 6. mai.
Fredagen var satt av til å hedre alle de frivillige som gjennom 10 året i 2017 har
kjørt ut strøsand til alle pensjonister. Lørdag ble Re kommunes befolkning invitert
til sikkerhets dag med over 23 stands knyttet til sikkerhet og forebygging.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Samlet er målet med Trygg i Re! å gi innbyggerne kunnskap og tips om hvordan
ulike risikosituasjoner kan forebygges. Vi ønsker å skape litt mer "våkenhet" i
forhold til risiko og med det gjør hverdagen litt tryggere. Det ble invitert til
evaluering av Trygg i Re 2017 både på mail, og på eget møte hvor Re som
arrangør fikk inn innspill til arrangementet, og mulige forbedringer til 2019.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Selv om vi ikke kan vise til konkrete effekter av Trygg i Re, så mener vi at det er
lurt å holde slik kunnskap oppdatert og varmt for kommunens innbyggere. Ved å
bli minnet på foreksempel hvordan man slukker brann i en smultgryte, eller hvor
farlig det er å kjøre beruset, ved test av promillebriller, øker vi sannsynligheten for
at noen flere ikke blir skadet.
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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

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

2016

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

Trafikk

Antall trafikkulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

Politi/
Statens
vegvesen
Politi

0

2017

15
11
18

2016

2017

2017
2015

Antall personskader etter vold

Politi

2015
Politi

11
16
19

1
0
1

2017
2016

Antall døde etter vold

0

2015

2016
Vold

0
0
0

2016

2015
Politi

0
0
0

2017

2016
Antall døde i trafikkulykker

11
13
4

2016

2015
Antall skadde i trafikkulykker

1.8
2.0

2017
2015

Antall døde av drukning

13.6
12.9
12.9

2017
2015

Brann

ANTALL

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

2017
2016
2015

10
14

0
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)

«Risikorydding» ble introdusert i 2016. Risikorydding er et tiltak for å mobilisere
til felles innsats for å redusere faren for ulykker som medfører personskader.
Prosjektet legger til rette for grupper og enkeltpersoner som vil ta tak og starte en
dugnad der de bor. Les mer på www.risikorydding.no
.
De fleste ulykker og skader kan forebygges. Siden introduksjonen i 2016 er
risikorydding lagt inn med info på kommunens hjemmeside, Skadeforebyggende
forum har deltatt på Trygg i Re 2017 med egen stand om "Risikorydding".
Risikorydding ble også lagt inn og foreslått som anbefalt metode i ny revidert
trafikksikkerhetsplan 2018-2020.
Risikorydding inviterer til innsats for å kartlegge risiko, slik at en selv eller i
samarbeid med andre kan fjerne farer, foreksempel ved å arrangere
trygthetsvandring. Risikorydding som metode er logisk og enkel og ta i bruk, og vi
mener den kan bidra til en tryggere hverdag, enten det er i borettslaget, idrettslaget
eller nabolaget – eller i egen bolig. På risikorydding.no finnes sjekklister og guider.
Trafikk Re: Antall ulykker fordelt årstall
År Antall ulykker - Antall drepte - Antall hardt skadde - Antall lettere skadde
2013:
20
0
7
24
2014:
9
0
0
9
2015:
18
1
3
17
2016:
11
0
1
15
2017
15
1
0
18
Fra politiet: Re

2014

1751 Kroppskrenkelse

0

1506 Mishandling i nære relasjoner,
med kroppskrenkelse

5

1507 Mishandling i nære relasjoner,
uten kroppskrenkelse

0

2015 2016 2017
1

8

8

5

0

1

1

0

1
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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 pensjo

Utkjøring sandbøtter til eldre

Lions (Re)

Utkjøring sandbøtter til eldre

Re eldreråd

Utkjøring sandbøtter til eldre

Røde Kors

Samarbeid foreb. av radikalisering/ekstremisme

Trygg trafikk

Samarbeid gjennom Trygge lokalsamfunn

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:

2014: "Strategien om å starte opp nye TL-arbeidsgrupper innen utvalgte områder
for skader og ulykker er ikke fulgt. Koordinator er istedet invitert inn på ulike
forebyggingarenaer hvor TL modellen har vært ønsket; Brann, rus, kriminalitet,
psykososiale tiltak (SmART oppvekst, Ungdata, TT(tverrfaglig team), Strategiplan
velferds-teknologi, boligsosial handlingsp, og i 2017 rusplan, og trafikksikkerhetsp
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.

For eksempler fra tidligere år fra Re kommunes arbeid med Trygge lokalsamfunn
som kan ha overføringsverdi, se årsrapport fra 2016.
For 2017 har vi følgende eksempel. Safe Community Internasjonal etterspurte
korte artikler med gode eksempler på tverrfaglighet. De kjenner til vår måte i Re
og organisere på, og ønsket konkret å få beskrevet organiseringen med
styringsgruppa og fordelene med en slik organisering. Her er et lite utdrag fra
artikkelen som nå er lagt ut på Safe Communitys internasjonale side som et godt
eksempel fra Re:
Good example - Strategy
Cross-sectoral organisation and cooperation - A unique aspect of the organisation
of Safe Community in Re
Good cross-sectoral organisation of Safe Community in Re - an important success
factor in injury prevention at work. The management group was established in
2006, consisting of the political and administrative management of the
municipality: Mayor (chairman), councillor, municipal managers, municipal
councillors, sheriff and the Safe Community’s coordinator. The stability of the
organisation has been of great importance for the development of the Safe
Community model in Re with a high level of commitment from the mayor and
management group. This has been key to the efficiency of the decision-making and
financial control. The coordinator’s position in the staff hierarchy has led to a
wider grasp and implementation of the Safe Community model in the various
municipal companies. That’s because coordination from this staff's position
provides a more credible status, along with a clearer overview as to which areas of
injury prevention should be improved, than if the task were coordinated from a
lower link in the organisation. This position will then be considered as part of the
specific company’s operational structure and thus decrease the risk of being
neutral. The organisational distance to leading politicians will also be greater with
a sector manager in command...
Se resten av artikkelen under følgende link til Safe Community hvor Smart
oppvekst brukes som et godt eksempel med suksess:
https://isccc.global/community/re/203
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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
fylkeskommunen, samt på de nasjonale, arrangert av
Skadeforebyggende forum. Ingen deltagelse
internasjonalt i 2017.

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 knyttet til forebygging av rus,
kriminalitet og radikalisering.

Erfaringsutveksling generelt er det viktigste ved
nettverksmøtene. 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. Nettverksmøtene styrker også
følelsen av faglig integritet ved at man har nettverket i
ryggen når man skal fremme forebyggende tiltak i egen
kommune.

Helt klart den videre utviklingen av god nasjonal og
lokal skade statistikk. Den er langt fra god nok. Men det
er nå som initiativ fra fylkeskommunen og regional
styringsgruppe for Trygge lokalsamfunn iverksatt et
konkret arbeid med å få til lokale skadedata, som det blir
spennende og følge utviklingen på.

Re kommune har de siste årene økt sitt fokus på
utvikling velferdsteknologi. Fra et TL perspektiv er det
interessant med teknologi som også forebygger for
skader og ulykker. Re kommunes Strategiplan for
utvikling av velferdsteknologi 2017-2020 er en strategi
for denne utviklingen som skal følges opp med en
handlingsplan. Velferdsteknologi bør stå på agendaen i
Trygge lokalsamfunns sammenheng.
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.
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