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KOMMUNENS NAVN:

RAPPORTERINGSÅR:

TELEFON:

Årsrapport for

Versjon 1.0/2020

NAVN PÅ TL-KONTAKTPERSON:

E-POST:

TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 15. mars, utarbeide og avlevere en 
årsrapport i henhold til dette skjemaet og sende den til Skadeforebyggende forum, 
eventuelt 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 
overføringsverdi til andre kommuner, og som kan bidra til å styrke databasen med 
gode eksemplerpå praktisk skade- og ulykkesforebygging.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du 
benytte rammen under “Utfyllende opplysninger” på siste siden.

Kommunen oppfordres til å gi en status for hvert av innsatsområdene på sitt nettsted, 
slik at resultatene blir gjort tilgjengelige for allmennheten.

OM RAPPORTERINGSMALEN
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OMRÅDE/TITTEL:

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

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

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

INNSATSOMRÅDE 1

OMRÅDE/TITTEL:

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

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

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

INNSATSOMRÅDE 2

INNSATSOMRÅDER
Redegjør kort for tiltakene som er iverksatt innenfor innsatsområdene kommunen har prioritert i sitt TL-arbeid. 
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OMRÅDE/TITTEL:

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

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

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

INNSATSOMRÅDE 3

OMRÅDE/TITTEL:

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

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

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

INNSATSOMRÅDE 4
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OMRÅDE/TITTEL:

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

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

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

INNSATSOMRÅDE 5
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STATISTIKK
I tabellen under skal kommunen fylle inn siste tilgjengelige tall for skader og ulykker. 

Personskader behandlet 
på sykehus

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Brann

Drukning

Antall/1000 innbyggere

Antall/1000 innbyggere

Antall branner, 
inkl. pipebranner

Antall døde i brann

Antall skadde i brann

FHI/Kommunehelsa

FHI/Kommunehelsa

DSB

DSB/ Brannvesen

DSB/ Brannvesen

Trafikk

Vold

Antall trafikkulykker

Antall personskader 
etter vold

Antall døde av drukning

Antall skadde i 
trafikkulykker

Antall døde etter vold

Antall saker 
“Vold i nære relasjoner”

Antall døde i 
trafikkulykker

Politi/ Statens vegvesen

Politi

Redningsselskapet

Politi

Politi

Politi

Politi

K ATEGORI INDIK ATOR KILDE ANTALL*

*Husk å endre årstall
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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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ORGANISASJON: AKTIVITETER:

JA NEI

SAMARBEID
Gi en oversikt over hvilke frivillige organisasjoner, lag og foreninger kommunen har samarbeidet med siste år 
for å forebygge ulykker og skader, og beskriv i stikkordsform aktivitetene som er gjennomført.

GJENNOMGANG OG RAPPORTERING
Kommunen skal under bekrefte at den har drevet systematisk forebygging av ulykker og skader i henhold til 
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.

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.

TL-gruppen har gjennomført en egenevaluering av eget arbeid og vurdert behovet
for justeringer i arbeidsmåte og organisering.

Hvis egenevalueringen har ført, eller vil føre, til endringer i arbeidsmåte eller organisering, beskriv dem her:

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.

Hvis anbefalingen omfatter større omlegginger av arbeidet eller planverket, beskriv endringene:



8

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.
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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.

Hvilke forbedringsområder
ser din kommune for
TL-nettverket?

Er det spesielle tema
kommunen ønsker belyst
gjennom TL-nettverket?

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

Eksempler: dialog, direkte erfaringsutvek-
sling, samarbeid med andre kommuner

På hvilke områder har
kommunen særlig nytte av
TL-nettverket?
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.


	Kommunens navn: Færder kommune
	Rapporteringsår: 2020
	Navn på TL-Kontaktperson: Irmelin Skjold
	Telefon: 97515438
	E-post: irmelin.skjold@faerder.kommune.no
	Effekt: Evalueringskriteriene er antall deltakere, antall individuelle måloppnåelser og antall drukningsulykker i målgruppen. Tilbudet startet i januar 2020 og hadde seks deltakere som viste god framgang fram til bassenget ble stengt medio mars som følge av Covid 19.  
	Vurdering: Tilbudet vurderes som egnet for problemstillingen, og ble svært godt mottatt av foresatte og barna som deltok. Det er ikke avsatt midler til dette i 2021, begrunnet i usikkerhet rundet smittesituasjonen.  
	Område/tittel: Hindre drukning, trygghet i vann
	Tiltak-2: Sterk og stødig: To grupper med balanse- og styrketrening etter Sterk- og stødig-metodikken.Strøsand: innbyggerne kan hente gratis bøtter med strøsand på frivilligsentralens to lokasjoner, samt at frivillige kjører ut til de som ikke selv kan hente. 
	Område/tittel-2: Forebygge fall
	Effekt-2: Evalueringskriterier: antall deltakere, antall bøtter med strøsand, antall hoftebrudd. 30 personer har deltatt på balanse- og styrketrening. Det er organisert med frivillige for til sammen 1700 bøtter med sand til bruk vinteren 2020/21Det er ikke tilgjengelige tall for hoftebrudd i Færder kommune for 2020 (medio februar).  
	Vurdering-2: Balanse- og styrketrening er dokumentert som effektiv forebygging av fall. Smittesituasjonen gjorde at gruppene ble avlyst fra medio mars til slutten av september. Gruppene hadde tilbud i få uker på høsten før de igjen måtte avlyses. Videreføres når smittesituasjonen tillater det. Strøsand videreføres i samarbeid med frivillige og tilrettelagte arbeidsplasser i kommunen.   
	Område/tittel-3: Hindre brann
	Vurdering-3: Tiltaket er i tråd med anbefalinger fra NOU Trygg hjemme og bidrar til at helsearbeidere kan systematisere og kvalitetssikre sin vurdering av brannsikkerhet sammenlignet med pasientens funksjonsnivå. Færder kommune utarbeider i 2021 en oversikt over boenheter som kommunen disponerer. Oversikten gir brannteknisk kategori og er egnet til å gjøre tildeling av kommunal bolig bedre med tanke på brannsikkerhet og evakuering av bolig. 
	Område/tittel-4: Sikker fritid: Verdifull transport - reisepolicy i frivillige lag og foreninger
	Tiltak-4: Færder kommune har i flere år utlyst Verdifull transport-vinnere: to lag/foreninger får 25.000,- hver til eget bruk. Vinnerne har dokumentert at foreningen har utarbeidet en reisepolicy som imøtekommer visse kriterier for trafikksikkerhet, tydeliggjort at trafikksikkerhet er tema i årshjulet i klubben og vedtektsfestet reisepolicy. Dette har vært et populært tiltak. Ingen søknader for 2020 forklares med smittesituasjonen og derav endret møtevirksomhet i klubbene.    
	Effekt-4: Færder kommune mener Verdifull transport er et viktig tiltak for å formalisere trafikksikkerhet som en del av frivillige lag og organisasjoners ansvarsområde. Premiene finansieres 50/50 av Trygge lokalsamfunn-midler og fra budsjettet til trafikantrettede tiltak som disponeres av trafikksikkerhetsgruppen i kommunen.     
	Vurdering-4: Videreføres. 
	Område/tittel-5: Siktsoner
	Tiltak-5: Kommunen har fotografert og systematisert/kartlagt utkjørsler og kryss som et grunnlag for å jobbe systematisk med siktsoner. Kommunalteknikk har gjennomført dette som er prosjekt. Videre arbeid planlegges.  
	Effekt-5: Kartleggingen har ingen direkte effekt på siktsonene. Kartleggingen har gitt oppmerksomhet om temaet. Kommunens Facebook-side har publisert innlegg om siktsoner, regler og ansvar. Det er ikke dokumentert hvor mange private som har forbedret sikten i sin utkjørsel.  
	Vurdering-5: Prosjektet stiller store krav til kontroll og  oppfølging. Denne type kartlegging er ferskvare. Det er ikke satt av midler og det videreføres ikke i samme omfang. Informasjon på FB videreføres. 
	2018: 2018
	2019: 2019
	2020: 2020
	PS-2: Ukjent
	PS-1: 14
	PS-3: Ukjent
	HS-1: 1,6
	HS-2: Ukjent
	HS-3: Ukjent
	Brann-1: 57
	Brann-2: 44
	Brann-3: Ukjent
	Døde i brann1: 0
	Døde i brann3: Ukjent*
	Døde i brann2: 0
	Skadde i brann1: Ukjent
	Skadde i brann2: Ukjent
	Skadde i brann3: Ukjent
	Drukning1: Ukjent
	Drukning2: Ukjent
	Drukning3: Ukjent
	Trafikk1: 10
	Trafikk2: 7
	Trafikk3: Ukjent
	Skadde/trafikk1: 11
	Skadde/trafikk2: 8
	Skadde/trafikk3: Ukjent
	Døde/trafikk1: 1
	Døde/trafikk2: 0
	Døde/trafikk3: Ukjent
	Vold1: Ukjent
	Vold2: Ukjent
	Vold3: Ukjent
	Døde/vold1: Ukjent
	Døde/vold2: Ukjent
	Døde/vold3: Ukjent
	Vold NR1: Ukjent
	Vold NR2: Ukjent
	Vold NR3: Ukjent
	Annet: 
	Org7: 
	Org1: Nøtterøy idrettsråd
	Org2: 
	Org3: 
	Org4: 
	Org5: 
	Org6: 
	Akt1: Forankre Verdifull transport, holdningsarbeid for rusfri idrett
	Akt2: 
	Akt3: 
	Akt4: 
	Akt5: 
	Akt6: 
	Akt7: 
	Beskriv1: Færder kommune søker re-godkjenning som Trygt lokalsamfunn. Søknad er sendt inn og site visit ble planlagt. Alt satt på vent som følge av smittesituasjonen. Tiltak innen satsningsområdene videreføres med justeringer som kreves for å sikre smittevern. TL-arbeidet har vært del av Folkehelseforum. Kommunen skal sette sammen nytt folkehelseforum, og arbeidet med folkehelse og TL har gått fra folkehelsekoordinator  via hennes leder til ledergruppen til orientering og diskusjon. Idrettsrådgiver, trafikksikkerhetsgruppen, SLT-koordinator, rådgiver helse og omsorg samt kommunalteknikk følger opp årsplaner/prosjekter som er beskrevet under innsatsområdene i kommunen.
	Beskriv2: Evaluering av folkehelseforum konkluderte med behov for ny sammensetning. Kommunens ledergruppe skal utnevne ny gruppe. TL-gruppen er beskrevet i søknad om re-godkjenning, og endres ikke.  
	Erfaringsoverføring: Verdifull transport - frivillige lag og foreninger, trafikksikkerhetAlkoholpolicy - frivillige lag  og foreninger, trygg oppvekst, etablere alkoholfrie soner 
	nettverksmøter: Fylkesnivå: 3Nasjonalt: 1
	nettverk/samarbeid: Det er tett kontakt mellom kommunene i Vestfold, og god kommunikasjon. TL-møter avsluttes med Trafikksikker kommune-representantene. 
	nytte av TL-nettverk: Idemyldring. Erfaringsdeling. Godt å ha kollegaer som har samme oppgaver. 
	Utfyllende opplysninger: Det er ikke tilgjengelige data for en rekke av skadene som skal rapporteres i dette skjemaet. Redningsselskapet og politiet svarer ikke ikke på henvendelsen, og vegvesenets nyeste tall kommer i løpet av sommeren. DSB peker på usikkerhet rundt skadde som følge av brann. 
	Tiltak: Tilbudt svømmeundervisning til elever i fjerde klasse med behov for mengdetrening.  
	Forbedringsområder: Viktig for kommunen at TL-nettverket hovedsakelig fortsetter lokalt og ikke er et nettverk for alle kommuner i Vestfold og Telemark fylke. Med møter i Telemark-regionen blir reisevegen lang og tar mye tid + økte reisekostnader. TL-nettverket har fungert veldig godt, og det er nyttig og effektivt at møtene kombineres med Trafikksikker Kommune-møte i etterkant.    
	Spesielle tema: Gjerne jobbe mer med - selvmordsforebygging- trangt på gang/sykkelstien som følge av flere brukere med ulike transportmidler 
	Effekt-3: Evalueringskriterier: antall deltakere på internopplæring, antall utfylte skjema i elektronisk pasientjournal, antall branntilløp/utrykninger, antall personskader.
	Tiltak3: Vurdering av individuell brannrisiko for hjemmeboende mottakere av helse- og omsorgstjenester.Etablert som rutine i tjenesten. Dokumentert i kvalitetssystemet. Opplæring i samarbeid med Vestfold interkommunale brannvesen er fast tiltak på årshjulet for internopplæring i helse- og omsorg. 
	ada: Off
	ada2: Yes
	ada3: Off
	ada4: Yes
	ada5: Off
	ada6: Yes
	ada7: Yes
	ada8: Off


