Intensjonsavtale om utvikling
av Trygt lokalsamfunn

komune (heretter kommunen) ønsker å være et
Trygt lokalsamfunn – med best mulig sikkerhet og gode oppvekst- og livsvilkår for
sine innbyggere. Trygge lokalsamfunn (TL) er en metode for å oppnå dette.
TL er en metode for systematisk ulykkes- og skadeforebygging, med vekt på tverrsektoriell
tilnærming og aktiv medvirkning fra aktører i lokalsamfunnet, og tilpasset norsk virkelig
het og lokale utfordringer. Ved å oppfylle kravene i metoden kan kommuner og bydeler
oppnå nasjonal sertifisering som trygt lokalsamfunn. TL-ordningen forvaltes av Skade
forebyggende forum, som også er sekretariat for nettverket av trygge lokalsamfunn.
Kommunen inngår med dette en gjensidig forpliktende intensjonsavtale med
Skadeforebyggende forum med sikte på å bli et trygt lokalsamfunn basert på de åtte
TL-kriteriene. Se side 2 i avtalen.
Kommunen forplikter seg med dette til å ta i bruk TL-metoden og arbeide målrettet
for å skape trygge oppvekst- og livsvilkår for sine innbyggere
Skadeforebyggende forum forplikter seg til å yte støtte i denne prosessen, blant
annet ved å bistå med referanser og råd, og legge til rette for erfaringsutveksling
og kompetansebygging gjennom TL-nettverket.
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KRITERIER FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN
Kommunen forplikter gjennom denne avtalen seg til å iverksette en intern prosess i
henhold til TL-metoden og gjøre sitt beste for å etterleve de åtte kriteriene for trygge
lokalsamfunn:

1. KUNNSKAPSBASERT INNSATS
TL-arbeidet er basert på etablert kunnskap som grunnlag for målrettet forebygging
av skader og ulykker.

2. TVERRSEKTORIELT SAMARBEID
TL-arbeidet er basert på samarbeid på tvers av fagdisipliner og -sektorer innenfor
kommunen, og samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

3. BRED MEDVIRKNING
TL-arbeidet er tuftet på involvering av innbyggerne generelt og utsatte grupper
spesielt, også med sikte på utjevning av sosiale forskjeller knyttet til skader og
ulykker.

4. LIVSLØPSBASERT FOREBYGGING
TL-arbeidet er forankret i et livsløpsperspektiv, med målretting av forebyggings
tiltak mot ulike aldersgrupper i forskjellige livsfaser – med varierende risikoprofil.

5. FORANKRET I POLITIKK OG PLAN
TL-arbeidet er forankret i den politiske ledelsen og administrasjonen i kommunen,
og mål og tiltak er nedfelt i kommunens planverk.

6. FORBILDER I FOREBYGGING
TL-kommuner etterlever offentlige krav og er foregangskommuner innenfor
systematisk forebygging av ulykker og skader.

7. KONTINUERLIG FORBEDRING
TL-kommuner bruker skaderegistreringer, egenvurderinger og tilbakemeldinger
fra innbyggere og andre aktører til kontinuerlige forbedringer.

8.

NYTTIG NETTVERK
TL-kommuner deltar aktivt i nettverket for Trygge lokalsamfunn, og bidrar med
kunnskap- og erfaringsutveksling som kan styrke forebyggingsarbeidet i andre
kommuner.
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