Trygghetsprofil for
Ski kommune
KOMMUNENS NAVN

01.01.2016
DATO (dd.mm.åååå)

OM TRYGGHETSPROFILEN
Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne er at kommunen har gjennomført trinn
1–4 i TL-metoden. Sammen med intensjonsavtalen mellom kommunen og Skade
forebyggende forum (se trinn 1 i TL-metoden) utgjør trygghetsprofilen den nødvendige
dokumentasjonen – og søknaden – for å bli sertifisert som trygt lokalsamfunn.
Trygghetsprofilen består av tre deler:
1. Kommuneprofil
Kommuneprofilen omfatter praktisk og faktisk informasjon, samt nøkkeltall og -fakta
om kommunen.
2. Risikoprofil
Risikoprofilen avtegner risikobildet i søknads-/sertifiseringsåret og bekrefter at
kommunen har tatt i bruk TL-metoden, samt beskriver eventuelle avvik fra denne
metoden. Videre skal kommunen beskrive innsatsområdene den har prioritert for det
videre TL-arbeidet.
3. Sikkerhetsprofil
Sikkerhetsprofilen gir et bilde av hvilke prinsipper, mekanismer og tiltak for forebygging av skader og ulykker som er iverksatt i kommunen. Den er utformet som
avkryssingsskjema, og kommunen velger det alternativet som best beskriver dagens
virkelighet.

KRAV FOR SERTIFISERING
Grunnlaget for sertifisering er tilstede når kommunen har inngått intensjonsavtale om
sertifisering med Skadeforebyggende forum, og;
• har fylt ut kommuneprofilen;
• har fylt ut risikoprofilen, og dermed bekreftet at den har gjennomført trinn 1–4 i
TL-metoden – eller kan oppgi en tilfredsstillende begrunnelse for avvik fra metoden;
• har fylt ut sikkerhetsprofilen;
Trygghetsprofilen sendes til sertifiseringsrådet som går gjennom dokumentasjonen
som del av sertifiseringsprosessen. Sertifiseringsrådet kan om nødvendig be om
utfyllende opplysninger.
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OPPDATERINGER OG UTVIKLING
Sertifiserte kommuner vil bli bedt om å bekrefte eller oppdatere sin trygghetsprofil årlig,
som del av den årlige rapporteringen om TL-arbeidet til Skadeforebyggende forum.
Det forventes ikke større endringer i kommuneprofilen eller risikoprofilen fra ett år til
det neste. Kommunene bør derimot rette oppmerksomheten mot sikkerhetsprofilen,
som er et verktøy for å spore utvikling i det systematiske arbeidet for å forebygge
skader og ulykker, både i enkeltkommuner og samlet for alle kommunene som oppnår
sertifisering som trygge lokalsamfunn. Sikkerhetsprofilen vil bli videreutviklet i takt
med lovendringer og endringer i beste praksis.

KOMMUNEPROFIL
Ski Kommune
KOMMUNENS NAVN

0213

Akershus

KOMMUNENUMMER

FYLKE

Liv Marit Bølset
NAVN PÅ TL-KONTAKTPERSON

97128452

liv.marit.bolset@ski.kommune.no

TELEFONNR.

E-POST

folkehelserådgiver

50%

STILLINGSTITTEL

STILLINGSBRØK

ANTALL INNBYGGERE (kilde: SSB)
< 999

1000-4999

5000–19 999

20 000–99 999

>100 000

ALDERSSTRUKTUR (kilde: SSB)
Andel av befolkning (prosent)
Gjennomsnittsalder

slått sammen aldersgr.

0-15 år

16–18 år

19–34 år

20,96

35–66

65.59

67 og eldre

13.45

INNVANDRERBEFOLKNING (kilde: SSB)
Andel av befolkning (prosent)
Antall totalt

2406

I alt

Ikke-vestlige

Vestlige

15,4

AREAL (km2)
< 99

100-199

200-499

500–999

1000–2000

>2000
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GEOGRAFISKE KJENNETEGN
Innlandskommune

Kystkommune

VIKTIGSTE NÆRINGSVEIER MÅLT I SYSSELSETTING
Kryss av for de tre – 3 – dominerende næringsveiene i kommunen
Jordbruk, skogbruk og fiske
Industri
Varehandel og tjenesteytende næringer
Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Personlige tjenester ellers

ARENAER
Antall barnehageplasser (kommunale og private)

1778

Antall barn i barne- og ungdomsskoler

4298

Antall alders- og sykehjemsplasser

215

Antall eldresenter

4

Antall dagsenter/dagtilbud

5

Antall idrettshaller

7

Antall svømmehaller

5

Gi eventuelt en kort beskrivelse av andre arenaer som er viktige i det
skadeforebyggende arbeidet i kommunen:

KJENNETEGN KNYTTET TIL FOLKEHELSE OG SKADEFOREBYGGING
Kryss av det som passer
Kommunen har en egen folkehelserådgiver/-koordinator i 100 prosent stilling
	Kommunen bruker Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet (SLT)
Kommunen har en egen SLT-koordinator i 50

prosent stilling

Kommunen har etablert en frisklivssentral
Kommunen har én eller flere frivilligsentraler
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RISIKOPROFIL
Risikoprofilen besvares på basis av det arbeidet kommunen har gjennomført for å
søke om sertifisering som trygt lokalsamfunn. Kommunen bekrefter med dette at den
har innfridd kravene for sertifisering, og skal samtidig gi en kortfattet beskrivelse av
innsatsområdene den vil prioritere i det videre arbeidet med å forebygge skader og
ulykker.

For mer
informasjon,
se trinn 1–4 i
TL-metoden.

KRAV FOR SERTIFISERING
Kryss av for å bekrefte at aktivitetene er gjennomført
	Kommunen har etablert en TL-gruppe som inkluderer rådmannen eller hvor gruppens leder
rapporterer direkte til rådmannen eller kommunalsjef (trinn 1)
	Kommunen har informert innad i egen organisasjon og utad i lokalsamfunnet om beslutningen
om å søke sertifisering som trygt lokalsamfunn (trinn 1)

Henvisningen
i blått viser
til trinnene i
TL-metoden.

	Kommunen har gjennomført en bred risikokartlegging og beskrevet det lokale skade- og ulykkesbildet basert på tilgjengelig statistikk og kunnskap om lokalsamfunnet (trinn 2)
	Risikokartleggingen har skjedd gjennom en bredt anlagt prosess med medvirkning fra offentlig,
privat og frivillig sektor, og med muligheter for medvirkning fra enkeltindivider i kommunen
(trinn 2)
	Kommunen har prioritert et utvalg innsatsområder som er behandlet politisk og danner grunnlaget for kommunens langsiktige arbeidet for å forebygge skader og ulykker (trinn 3)
	Kommunen har forankret innsatsområdene og mål for TL-arbeidet i kommuneplan eller -delplaner, økonomi-/handlingsplan eller i planstrategi (trinn 4)

Dersom kommunen har løst oppgavene på annen måte, vennligst gi en kort beskrivelse av årsaken til
avviket/avvikene:

Utdypende kommentarer:
Risikokartlegging: Utviklingsarbeid som er er del av den videre arbeidsprosessen framover.
Prioritering av satsningsområder: gjøres gjennom politisk behandling febr 2016
Forankring kommuneplan/delplaner/planstrategi: arbeidet er forankret i gjeldende
kommuneplan 2011-2022.Mål og strategier skal følges opp ved neste rullering av
kommuneplanen.
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Kommunens prioriterte innsatsområder
Under skal kommunen gi en kort beskrivelse av innsatsområdene den vil prioritere i
TL-arbeidet. Kommunen kan oppgi inntil fem innsatsområder, i tråd med anbefalingen
om å begrense antallet innsatsområder til fem eller færre.
INNSATSOMRÅDE 1

For mer
informasjon,
se trinn 3 i
TL-metoden
og veilederen
til denne.

Område/tittel:

Trafikksikkerhet Vedtatt 9.3.2016 som satsningsområde 2
Årsaker til prioritering: Beskriv kort hvorfor området er prioritert

Ski kommune og i særdeleshet Ski by,skal utvikles til en tett bystruktur.Det medfører
sammensatte og utfordrende anleggsvirksomhet på mange områder bl.a. gjennom utbygging av Follobanen, utbygging av Ski stasjon, renovering av kommunens vann og
kloakknett.
Status: Beskriv kort ulykkes- og skadebildet innenfor området, hvis mulig tallfestet
Trafikksituasjonen er krevende. Potensiell fare for trafikkulykker. I perioden 2010-2014 var
det 117 personskade ulykker med tilsammen 157 skadene i Ski kommune. Det var 1 drept
på fylkesvei og samlet personskadene er fordelt mellom eurapoveier (41),fylkesveier (100)
og kommunale veier (11) andre (5). 4 alvorlig skadde på kom.veier i perioden 2010/2014

Mål: Beskriv kort hvilke mål/delmål som er satt for området

Ingen alvorlig skader på mye trafikkanter i Ski kommune
Sikkerhet for myke trafikanter i utbyggingsområder og generelt på kommunle veger.
Barnehager og skoler har et systematisk arbeid for trafikksikkerhet med fokus på
holdninger, kunnskap og ferdigheter i samarbeid med foreldre.

INNSATSOMRÅDE 2
Område/tittel:

Universell utforming

Vedtatt 9.3.som satsningsområde 3

Årsaker til prioritering: Beskriv kort hvorfor området er prioritert
Universell utfoming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging. Forankret i
kommuneplanbestemmelsene tilhørende gjeldende .Et nasjonalt mål er at alle kommunale
formålbygg skal være universellt utformet innen 2025. Ski kommune har etablert ressursgruppe for universell utfoming som utvikler og implementer universell utforming i kommunen

Status: Beskriv kort ulykkes- og skadebildet innenfor området, hvis mulig tallfestet
Universell utfoming bidrar til å redusere risikoen for ulykker for grupper med ulike
funksjonsnettsettelser og derigjennom også generelt for befolkningen.

Mål: Beskriv kort hvilke mål/delmål som er satt for området
Implementer og videreutvikle kommunalt vedatte styringsverktøy : "universell utforming av
publikumsbygg, et prosjektteringsvektøy" og "Tilgjengelig bolig,prosjekteringsverktøy" .
" Norm for universell utfoming av uteområder,veger og gater" skal også gjelde for
anleggsfaser.
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INNSATSOMRÅDE 3
Område/tittel:

Struktur i utredning og oppfølging av helsekonsekvensutredninger Vedt.9.3.2016 som 4
Årsaker til prioritering: Beskriv kort hvorfor området er prioritert

Ski kommune er i starten på en stor og langvarig utbyggingsfase særlig i Ski sentrum og
etterhvert i andre deler av kommunen. Helsekonsekvensutredninger er en del av
planarbeidet. Folkehelseloven pålegger oss å lage en tydeligere struktur på arbeidet med
ROS analyser og helsekonsekvenser.
Status: Beskriv kort ulykkes- og skadebildet innenfor området, hvis mulig tallfestet

Det er ikke noe ulykkes- og skadebilde her. Helsekonsekvensutredninger for planarbeider
skal gjennomføres for å kunne i verksette avbøtende tiltak for å forebygge negative
konsekvenser bl.a. på befolkningens helse.
Forskrifte om konsekvensutredning §4-g,i og folkehelseloven § 11.
Mål: Beskriv kort hvilke mål/delmål som er satt for området
Tydligere struktur på samarbeidet om folkehelseloven,helsekonsekvensutredninger og
miljørettet helsevern.

INNSATSOMRÅDE 4
Område/tittel:
Forebygge fall

Vedtatt 9.3.2016 som satsningsområde 5

Årsaker til prioritering: Beskriv kort hvorfor området er prioritert
Fallskader og særlig hoftebrudd påfører store menneskelige lidelser og svært ofte fører det
til endret livssituasjon.
Samfunnskostadene er svært store fordelt på stat og kommune

Status: Beskriv kort ulykkes- og skadebildet innenfor området, hvis mulig tallfestet
Antall lårbensbrudd i Ski kommune har de siste årene hatt en positiv trend.
Lårbensbrudd inkl hoftebrudd per 1000,standardisert var:
2,4 i 2008-2010. 2,3 i 2009-2011.
2,1 i 2010-2012. 2,2 i 2011-2013.

Mål: Beskriv kort hvilke mål/delmål som er satt for området

Strukturere vår lokale skaderegistrering.
Identifisere årsaker til fall .
Systematisere fallforebyggende tiltak som iverksettes.
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INNSATSOMRÅDE 5
Område/tittel:

Vold i nære relasjoner

Vedtatt 9.3. 2016 som satsningsområde 1

Årsaker til prioritering: Beskriv kort hvorfor området er prioritert
Området vold i nære relasjoner har en handingsplan og egen koordinator. Nasjonale media
har satt fokus på alvorlige saker som har vært avdekket ulike steder i Norge. Dette er med
på å sette fokus på behovet for opplæring av medarbeidere også i våre virksomheter.

Status: Beskriv kort ulykkes- og skadebildet innenfor området, hvis mulig tallfestet

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet knyttet til vold i nære relasjoner i 2013 var 253
registrerte anmeldelser til Follo politidistrikt i 2013 var 62 saker hjemmehørende i Ski
kommune. Dette er et område der tallene mest sannsynlig vil øke i en periode
pga av økt kompetanse og fokus.
Mål: Beskriv kort hvilke mål/delmål som er satt for området
Ansatte i barnehager,skoler,helse og omsorginstitusjoner har god kompetanse og vet
hvordan de skal handle på mistanke om vold i nære relasjoner.

SIKKERHETSPROFIL
Sikkerhetsprofilen skal gi en oversikt over hvilke prinsipper, mekanismer og tiltak for
forebygging av ulykker og skader som er iverksatt i kommunen. Sertifiserte kommuner
skal oppdatere sikkerhetsprofilen årlig, slik at kommunen selv og andre interesserte kan
se utviklingen av de ulykkes- og skadeforebyggende arbeidet over tid.
Sikkerhetsprofilen består av en rekke påstander. Kommunen besvarer sikkerhetsprofilen
ved å krysse av det svaralternativet som best beskriver tilstanden i kommunen.
Alle punkter i merket med rød stjerne (*) er lovpålagte oppgaver og skal være besvart
helt eller litt enig før en kommune kan oppnå sertifisering som trygt lokalsamfunn.
FORANKRING
1 Helt enig 2 Litt enig 3 Verken eller 4 Litt uenig 5 Helt uenig

1

2

3

4

5

1* Kommunen har i kommuneplanen eller -delplaner fastsatt overordnede
mål for forebygging av skader og ulykker
2* Kommunen gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser for alle nye
områder planlagt for utbygging iht. plan- og bygningsloven.
3* Kommunen har etablert et system for internkontroll og avviks
håndtering av forhold knyttet til folkehelseloven, HMS for ansatte,
samt anskaffelser (byggherreansvar)
4* Kommunen har utarbeidet og vedtatt en beredskapsplan iht. forskrift
om kommunal beredskapsplikt.
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1 Helt enig 2 Litt enig 3 Verken eller 4 Litt uenig 5 Helt uenig

1

2

3

4

5

5* Kommunen har utarbeidet og vedtatt en helseberedskapsplan
i henhold til helseberedskapsloven
6

Kommunen har etablert partnerskap eller samarbeid om forebygging
av skader og ulykker med øvrige deler av offentlige sektor

7

Kommunen har etablert partnerskap eller samarbeid om forebygging
av skader og ulykker med sentrale aktører i privat sektor.

8

Kommunen har etablert partnerskap eller samarbeid om forebygging
av skader og ulykker med sentrale aktører i frivillig sektor.

9

Kommunen har etablert mekanismer for å sikre borgermedvirkning og
mobilisering av spesielt risikoutsatte grupper i arbeidet med å forebygge skader og ulykker.

10 Forebygging av ulykker og skader er et fast punkt i alle relevante delplaner og handlingsplaner i kommunen
11 Kommunen har utarbeidet, vedtatt og oppdatert en plan for
trafikksikkerhet

SYSTEMATISK ARBEID
12* Kommunen har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
iht. forskrift om kommunal beredskapsplikt
13* Kommunen fører løpende oversikt over folkehelsen, herunder også
forekomster og vurderinger av ulykker og skader, iht. forskrift om
oversikt over folkehelsen
14* Oversikten over helsetilstanden med drøfting av helseutfordringer
i kommunen var del av grunnlaget for kommunens planstrategi ved siste
rullering av kommuneplanen
15* Kommunens beredskapsplan er revidert siste år iht. forskrift om
kommunal beredskapsplikt
16 Alle grunnskoler og barnehager i kommunen innehar godkjenning iht.
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
17 Kommunen bruker systematisk risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS eller
tilsvarende) som del av den overordnede planleggingen i kommunen
18 Rådmannen/administrasjonssjefen rapporterer årlig om arbeidet med
internkontrollen til kommunestyret
19 TL-gruppen rapporterer årlig om TL-arbeidet til kommunestyret
20 Kommunen har etablert et avvikssystem for innrapportering og
håndtering av ulykker, nesten-ulykker eller spesielle risikofaktorer fra
innbyggerne
21 Kommunen har etablert en ulykkeskommisjon med ansvar for å granske
og lære av spesielt alvorlige hendelser/ulykker innenfor kommunens
virkeområder
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1 Helt enig 2 Litt enig 3 Verken eller 4 Litt uenig 5 Helt uenig

1

2

3

4

5

22 Kommunen publiserer og oppdaterer regelmessig statistikk over skader
og ulykker i kommunen (ut over det som er tilgjengelig i folkehelse
profilen) på sitt nettsted
23 Kommunen har i løpet av de siste tre år gjennomført en Ungdataundersøkelse basert på avtale med regionalt KoRus/NOVA
24 Kommunen tilfredsstiller kriteriene for trafikksikker kommune
fra Trygg trafikk
25 Kommunen er medlem i nettverket Sunne Kommuner
26 Kommunen er AV-OG-TIL-kommune
27 Kommunen deltar i programmet Saman om ein betre kommune
28 Kommunen er sertifisert Miljøfyrtårn
29 Kommunens kontaktperson/koordinator i TL-arbeidet har gjennomført
kurs for nye TL-kommuner i regi av Skadeforebyggende forum

FOREBYGGENDE TILTAK
30 Kommunen har gjort risikovurderinger (forenklet DagROS eller
tilsvarende) obligatoriske i planleggingen av spesielt risikoutsatte
aktiviteter
31 Kommunen har iverksatt særskilte tiltak for å gjøre skoleveiene tryggere
32 Kommunen har iverksatt særlige tiltak for å forebygge brannskader
blant barn og unge
33 Kommunen har iverksatt særlige tiltak for å forebygge fallskader blant
barn og unge
34 Svømmeopplæringen i kommunens skoler innfrir kompetansemålene
for 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen
35 Kommunen tilbyr, eller samarbeider med andre aktører om å tilby,
svømmeopplæring for spesielt risikoutsatte grupper
36 Kommunen har iverksatt særskilte tiltak for å forebygge ulykker og
skader blant innvandrerbefolkningen i kommunen
37 Kommunen har iverksatt hjemmebesøk blant eldre for å forebygge
ulykker og skader
38 Kommunen har iverksatt fallforebyggende tiltak blant eldre
39 Kommunen har iverksatt særskilte brannforebyggende tiltak blant
egne virksomheter,
40 Kommunen har iverksatt særskilte brannforebyggende tiltak blant
andre virksomheter, boliger og fritidseiendommer i kommunen
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