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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.

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.

Statistikk- oversiktsarbeid- kunnskapsgrunnlag
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Har hatt revisjon frå Fylkeskommune ift det løpande oversiktsarbeidet. Klepp fekk ikkje
"godkjent", og har jobba med å laga plan for korleis denne oppgava skal ivaretas. Har
etablert eiga statistikkgruppa for å kunna jobba meir målretta med bl.a. skadestatistikk.
Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Målet var å bruka statistikk aktivt i alle planlegging. Det 4-årige oversiktsdokumentet er ikkje
tilstrekkelig forankra i kommunen, og det løpande oversiktsarbeidet er ikkje på plass. Det
betyr at vi ikkje har henta ut anna effekt enn at vi endrar "retning", arbeider for betre
struktur, forankring og prioritering av dette området.

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

Har tru på at det vi gjer nå, er nødvendig, rett veg å gå.

INNSATSOMRÅDE 2
Område/tittel:

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

Styrke- og balansetrening. gruppetilbod 2 gr i veka
Seniortrenarordning. Frivillige seniorar trenar andre seniorar.
Strøsand. Frivilligsentralen har utdeling til eldre og funksjonshemma
Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Ser ikkje utslag på ulukkesstatistikk, men tilbakemelding frå dei eldre sjølv er positiv. Dei
seier dei held seg i form, det er viktig å kunna ta seg ut, ha faste treningsdagar og at dette
betyr mykje for god alderdom. Det sosiale aspektet blir trekt fram, treffa andre, trena på ein
kjekk måte.
Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Strøsand har vore i mange år, blir vidareført.
Seniortrenarordning er heile tida under utvikling, nytt namn er treningsven. Dette er god
måte å samarbeida med frivillige. Klepp har prosjekt med frivilligkoordinator, og
fallførebygging eldre er eit område som opplagt skal vidareutviklast.
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INNSATSOMRÅDE 3
Område/tittel:

Trygge leikeplassar
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
I 2014 blei alle kommunale leikeplassar kartlagde ift ulukkesfeller. I 2015 har vi gått vidare
og kartlagd leikeplassar i skular og barnehagar. Feil og manglar er utbetra.

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Tryggare leikeplassar og uteområde i skular og barnehagar

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Blir vidareført med faste rutinar for kartleging og utbetring.

INNSATSOMRÅDE 4
Område/tittel:
Vald i nære relasjonar

TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Reviderer plan mot vald i nære relasjonar
Temadag for tilsette i barnevern, helsestasjon, PPT, skular og barnehagar.
Oppdatert informasjon, undervisningsmateriell og lagt temaet inn i årshjul og
opplæringsplanar

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Intensjonen er at ny plan skal synliggjera vald i nære relasjonar som eit folkehelseproblem,
at det skal førebyggast gjennom kunnskap og haldning, og at ofre skal sikrast nødvendig
hjelp og beskyttelse.

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Statistikken viser at familievald har auka i kommunen siste året.
Auka fokus, oppmerksomhet og kunnskap om temaet er viktig. Å revidera ein plan, treng
ikkje skapa endring i seg sjølv. Men alt tyder på at det arbeidet som er i gang, blir oppfatta
som nyttig. Planen inneheld konkrete tiltak, og det skal m.a. utarbeidast rutinar/prosedyrar
knytt til temaet, informasjon skal vera tilgjengelig for alle innbyggarane.
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INNSATSOMRÅDE 5
Område/tittel:
Brann

TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år
Har jobba med å få betre system og struktur på brannrutinar, dokumentasjon mm ift
kommunale bygg. Dette har vore reint systemarbeid, forbetringsarbeid.
All branndokumentasjon er nå lagt inn i kvalitetessystemet Compilo, er lett tilgjengelig.

Effekt: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål
Klarare ansvarsfordeling og betre kjennskap til rutinar. Førebygging av brann er det
overordna målet med dette arbeidet. Brannførebygging er sett på dagsordning i dei ulike
avdelingane ifb dette systemarbeidet.

Vurdering: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres
Heilt nødvendig. Dette er system som må vedlikehaldast og oppdaterast kontinuerlig.
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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

11,4

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

1,7

Brann

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

12

Antall døde i brann

DSB

0

Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

3

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

Antall døde av drukning

Politi/Norsk
Folkehjelp

Antall trafikkulykker

Politi/
Statens
vegvesen

Antall skadde i trafikkulykker

Politi

13

Antall døde i trafikkulykker

Politi

0

Antall personskader etter vold

Politi

30

Antall døde etter vold

Politi

0

Drukning

Trafikk

Vold

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

Kommentar: Vold, 30 gjeld vold i nære relasjonar/familievold.
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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)

Kyrkja

aktivitetsven, seniortrenarordning

Klepp symjeklubb

symjeopplæring ungdom (også tilbod overvektige)

Frivilligsentralen

strøsand, treningsgrupper

Jæren turlag

merking av nærturar

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:

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:
TL/folkehelsegruppa har fått i oppdrag å utarbeida 2-3 modellar for organisering av
TL/folkehelsearbeidet. Modellane skal leggast fram for rådmannen si leiargruppe mars
2016.

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.

Vi har tilsett frivilligkoordinator 50% stilling i Helse og velferd. Koordinatoren har tett
samarbeid med frivilligsentralen. Hovudoppgave er å tilrettelegga i Helse og velferd for auka
samarbeid med frivillige. Nytt er at alle avdelingane opprettar frivilligkontakt blant dei tilsette.
Funsjonen som frivilligkoordinator er viktig i Trygge lokalsamfunnarbeidet. Mange av dei
førebyggande tiltaka kan gjennomførast av, eller i samarbeid med frivillige. Vi er på god veg
når det gjeld fallførebygging, treningsven og vil satsa vidare på fleire tiltak utover året.
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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?

1 nettverksmøte TL
(fleire regionale partnarskapsmøte folkehelse)

Oppgi antall regionale,
nasjonale og internasjonale
møter.

Har kommunen deltatt
i nettverket eller samarbeidet
med andre i nettverket på
andre måter?

nei

Eksempler: dialog, direkte
erfaringsutveksling, samarbeid
med andre kommuner

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

God, faglig oppdatering. Høg kvalitet på nettverksamlingane.

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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