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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.

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

Stryke og balansetrening. Gruppetilbod to gr. i veka.
Seniortrenarordning. Frivillige får opplæring og trenar andre seniorar.
Strøsand. Frivilligsentralen deler ut til eldre og funksjonshemma
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Klepp har hatt nedgang i hoftebrot i 2016, men det er vanskelig å vurdera om det
har samanheng med iverksette tiltak.
Dei eldre som deltek i ulike treningsgrupper, gir svært positive tilbakemeldingar:
Viktig å halda seg i form, trena på ein positivt måte saman med andre.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Strøsand har vore i mange år, er effektivt og rimelig tiltak. Blir vidareført.
Forsking viser at styrke- og balansetrening er det enkelttiltaket med størst effekt
for fallførebygging. Blir vidareutvikla, frivillige tek over stadig fleire aktivitetar
under veiledning av fagfolk.
INNSATSOMRÅDE 2
OMRÅDE/TITTEL:

Vald i nære relasjonar
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Plan er revidert, betre forakra i organisasjonen. Nye tiltak inn, og
oppfølgingsansvaret er tydelegare definert enn tidlegare.
Rutinar/prosedyrar er utarbeidd.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Statistikk viser at familievald har auka siste åra.
Arbeidet med å revidera planen, har ført til større oppmerksomhet, drøftingar, auka
forus på vald.
Det er dei konkrete tiltaka i planen som er avgjerande for kor vidt effekt oppnås.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tiltak i ny plan skal evaluerast innan 2 år.
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INNSATSOMRÅDE 3
OMRÅDE/TITTEL:

Trafikksikkerhet- Trygge skulevegar
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Kartlagt skulevegar ift "særlig farlig eller vanskelig skuleveg":
Karlegging omfattar 400 m utfrå alle skulane,- breidde, fart, gang/sykkelveg,
belysning. Dette er bruk som grunnlag for prioritering av tiltak i
Trafikksikkerhetsplan.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Dreier seg om fysiske tiltak for å auka trafikksikkerhet for skulebarn.
I trafikksikkerhetsarbeidet har fysiske tiltak effekt, men er ofte kostbare og
prioritering blir ekstra viktig.

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

Fysiske tiltak bør vidareførast.
Det er ønskelig med auka satsing på opplæring, informasjon og haldningsarbeid. I
handlingsdelen av Trafikksikkerhetsplanen er denne delen (handlingsarbeid) som
har vore vanskeligast å følga opp ift skulane.

INNSATSOMRÅDE 4
OMRÅDE/TITTEL:

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

Alle velforeiningane blei inviterte til dialogmøte. Hensikten var å få innspel til
tiltak som kunne gjera leikeplassane i kommunen tryggare.
Alle innkomne forslag til utbetring/tiltak blei sett opp i prioritert rekkefølge.
Det praktiske arbeidet blei sett i verk, delvis gjennomført i 2016.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Får informasjon om ulykkesfeller og forslag til forebetringar direkte frå dei som
kjenner lokalområda/leikeplassane best. Dette bidreg til at kommunen kan gjera
gode prioriteringar.

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

Dette er godt eksempel på positivt samarbeid mellom kommunen og frivillige
(velforeiningane). Bør vidareutviklast, muligens kan noko av det praktiske arbeidet
overførast til velforeiningane.
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INNSATSOMRÅDE 5
OMRÅDE/TITTEL:

Trygg i vatnet
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Symjeopplæring for innvandrarkvinner.

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

Fleire lærar å symja og kjennar seg tryggare i vatnet.

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

Tiltaket blir vidareført. Innvandrarkvinner som beherkar symjing deltek også som
hjelpeinstruktørar.
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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*
2016

2015
2014

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

2016
2015

ANTALL

11,6
11,4
12

1,5
1,7

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

2014
Brann

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

2016

2015
2014
Antall døde i brann

DSB

2016
2015

2
6
0
0

2014
Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

2016
2015
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2014
Drukning

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

2016
2015
2014

Antall døde av drukning

Politi/Norsk
Folkehjelp

2016

2015
2014

Trafikk

Antall trafikkulykker

Politi/
Statens
vegvesen

2016

2015

0
1
0
17
11

2014
Antall skadde i trafikkulykker

Politi

2016

2015

2014
Antall døde i trafikkulykker

Politi

2016
2015

2014
Vold

Antall personskader etter vold

Politi

2016
2015

21
13
11

0
0
0
62
30

2014
Antall døde etter vold

Politi

2016
2015
2014

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)
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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)

Klepp symjeklubb

Symjeopplæring ungdom

Velforeiningane

Trygge leikeplassar

SMISO

Undervisning 6. trinn, vald og overgep

Kyrkja

Seniortrenar, aktivitetsven

Speidaren

Friluftsliv for alle. Bruk av kart og kompass

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:

Ny organisering frå mai 2016. Har etablert ei tverretatlig strategi/statistikkgruppe
med god forankring i planavdelinga.
Det er ikkje fastslått om Trygge lokalsamfunnarbeidet skal forankast i denne
gruppa eller om vi skal oppretta Trygge lokalsamfunn som ei undergruppe til
strategi/statistikkgruppa.
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.

Etter 15 års arbeid med Trygge lokalsamfunn er det DagROS som er Klepp sin
viktigaste metode i skade- og ulykkesførebyggande arbeid.
Denne enkle, proaktive måten og jobba på, har blitt ein del av vår kultur.
DagROS blir brukt som førebuande aktivitet når vi skal arrangera noko i
kommunen, i ulike typar planarbeid (ROS- analyserer tiltak i plan), i HMS-arbeid
og det daglige arbeidet i kommunen.
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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?

Var forhindra å delta på dei to nasjonale
nettverksamlingane i 2016
Har ingen regionale nettverkssamlingar for Rogaland.

Ja, dialog og erfaringsutveksling.

Eksempler: dialog, direkte
erfaringsutveksling, samarbeid
med andre kommuner

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

Erfaringsutveksling. Nyttig å høyra korleis andre
kommunar arbeider.
Faglig oppdatering er veldig nyttig og viktig.
Nettverksamlingane har høg faglig kvalitet.

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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