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OM RAPPORTERINGSMALEN

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.

Versjon 1.0/2020
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INNSATSOMRÅDER
Redegjør kort for tiltakene som er iverksatt innenfor innsatsområdene kommunen har prioritert i sitt TL-arbeid.

INNSATSOMRÅDE 1
OMRÅDE/TITTEL:

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

I 2017 ble Bærum kommune godkjent som trafikksikker kommune. Godkjenningen gjelder for tre år, så må
kommunen re-godkjennes. Vi har en stund forberedt oss på at Trygg Trafikk skal re-godkjenne Bærum
kommune som trafikksikker kommune. Vi har sendt inn dokumentasjon og lagt til rette for at Trygg Trafikk
kunne gjennomføre en spørreundersøkelse ute i tjenestene. Det som gjenstår er godkjennelsesmøte etter
Trygg Trafikk sin mal 13. april 2121.
Ellers
vi gjennomført
i henhold til trafikksikkerhetsplan,
f eks fartsreduserende
EFFEKT:har
Redegjør
kort for effektentiltak
av tiltakene/aktivitetene
som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål tiltak, bedre fri sikt i
kryss, bedre belysning ved kryssningssteder, tilpasse bussholdeplasser mm.
Spørreundersøkelse
ifm.
regodkjenning
har kartlagt
av åinnspillsrunde
ha vært trafikksikkersikker
kommune iog
trejobber
år, bla
Vi har god dialog med
skoler
og barnehager
og FAU,effekt
har hatt
på trafikksikkerhetsplan
om
fokus på trafikksikkerhet.
Det er vanskelig
å si mange
om denbefaringer
gir godt bilde,
nå har hovedfokus
medøkt
utredninger
der det er hensiktsmessig.
Har hatt
medfordi
skoletjenestene
ift. skolevei.
på
koronahåndtering.
vil bli hos
gjennomgått
Vi deler
ut refleksbåndUndersøkelsen
til på hjemmebesøk
nyfødte. på regodkjenningsmøtet.
Vi har
i år med
ikke ut
på samme
måteiht.
som
dvs. til "alle" f eks.
på togstasjon,
pga pandemi.
Vi laskoler.
ut /
jobber
enreflekser
gjennomgang
av veier
nyevanlig,
fartsgrensekriterier,
og har
bla. endret fartsgrenser
forbi
delte
ut mer
målrettet med
til noen
målgrupper
i stedet;
Røde Kors, Voksenopplæring,
introduksjonsprogram,
eldre
Vi planla
pilotprosjekt
integrerte
hjelmer
på el-sparkesykler
til utleie, men dette
ble utsatt pga. korona.
og helsestasjon.
Vi ser at
vi nåravflere
somhvor
ikke
bruker
fra før,
og når målsettinger
VURDERING:
Gi en kortfattet
vurdering
tiltakene,
egnet
de er, refleks
om de skal/bør
videreutvikles
og videreføres om økt refleksbruk
bedre på den måten.
Vi mener kommunen jobber godt med et helhetlig og tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid.
Vi vurderer å utarbeide en handlingsplan i stedet for trafikksikkerhetsplan. En trafikksikkerhetsplan er et
omfattende arbeid, og den blir i liten grad lest / brukt. Tidligere forutsatte midler til Aksjon skolevei at
kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Vi tror det er lettere å synliggjøre tiltak i en kortere handlingsplan,
med mer fokus på mål og tiltak, uten for mye bakgrunnsstoff.
Vi har søkt midler til å dele ut reflekser til førsteklassinger, etter at fylket og Trygg Trafikk har sluttet å gi dette
gratis til kommunene.
INNSATSOMRÅDE 2
Vi vil fortsette med mer målrettet utdeling av reflekser.
OMRÅDE/TITTEL:

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

Etter en gjennomgang av badeplasser i 2019 gjorde vi i 2020 en rekke utbedringer med utskiftning av livbøyer,
bedre skilting og utsetting av nye badetrapper. Vi gjennomførte trygghetsvandring på deler av kyststien i
Bærum, fra Lysaker til Storøyodden. Vi planla i samarbeid med Redningsselskapet å delta på årsmøter for
båtforeninger i kommunen, med informasjon om drukningsforebygging og Klar for sjøen. Vi deltok på ett
årsmøte for Norge stengte ned pga pandemien.
Svømmeopplæring
i kommunen
er inne i en omlegging.
Det
lagt inn mer
i læreplanene,
EFFEKT:
Redegjør kort for effekten
av tiltakene/aktivitetene
som er beskrevet
overer
sammenlignet
medsvømmeopplæring
fastsatte mål
men dette skal gjennomføres uten mer ressurser. Vi har kapasitetsproblemer både på bemanning, tid i
Oppgradering
badeplasser
er i tråd med målsettinger og planer. Vi mener dette bidrar til økt trygghet på
svømmehall ogavressurser
til transport/logistikk.
våre badeplasser.
Vi opplever selv at vi ikke har god nok effekt ift. svømmeopplæringen i kommunen, og jobber med hvordan vi
kan sikre bedre resultater på svømmeferdigheter, og sikkerhet ved vann- og livredningsopplæring.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør videreutvikles og videreføres

Vi viderefører tilsyn og utbedring av badeplasser denne sommeren. Det er utfordrende å holde oversikt over
mange steder langs sjøen og ved innlandsvann, og ulike tjenester er involvert i både tilsyn og
utbedringsarbeidet. Redningsselskapet oppgraderte i 2020 sin database over livbøyer, og vi vil gå gjennom
registrerte bøyer i kommunen for å kvalitetssikre dataene de har for Bærum.
Vi oppdaget også flere mangler på trygghetsvandring som må følges opp videre. Uansett vil dette arbeidet
være et løpende arbeid fordi bøyer blir borte eller ødelegges.
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INNSATSOMRÅDE 3
OMRÅDE/TITTEL:

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

Kartlegging av brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper (eldre, personer med funksjonsnedsettelse,
psykisk helse og rus). Hjemmesykepleien, oppfølgingstjenesten i psykisk helse og rus, og tjenestene
for personer med funksjonsnedsettelse kartlegger.
Informasjon til tjenestene om brannforebyggende arbeid samt opplæringsmateriell er sendt ut til
tjeneste som arbeider med risikoutsatte grupper.

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

Reduserer brannrisikoen da mangler som oppdages ved kartleggingen utbedres.
Informasjon og opplæring gir økt forståelse og kompetanse om viktigheten av brannforebyggende arbeid og
sammenhengen med helse og brann – da en trygg bolig bidrar til god helse.

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

Flere faggrupper har fått økt kompetanse og iverksetter tiltak på eget initiativ mer nå enn tidligere.
Flere grupper bør kartlegges – for eksempel flyktninger og andre sosialt vanskeligstilte
Tjenestene som ikke prioriterer dette arbeidet i dag som skulle ha gjort det, må sette dette på agendaen. Det
betyr at leder har ansvaret for at de ansatte får nødvendig opplæring og forståelse av dette arbeidet og at de
kartlegger brukerne sine.
INNSATSOMRÅDE 4
OMRÅDE/TITTEL:

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

Vanligvis arrangerer vi informasjonsdag for deltagere på introduksjonskurs og norskopplæring en gang hvert
halvår. Første informasjonsdag i 2020 var planlagt 13. mars. Denne ble avlyst i siste liten, og det ble heller ikke
gjennomført informasjonsdag på høsten. Flyktningkontorets egne svømmegrupper for innvandrerkvinner ble
avlyst., mens ekstra svømmeopplæring for flyktningebarn ble delvis gjennomført som planlagt. Det ble delt ut
reflekser til deltagere på introduksjonskurs og norskopplæring på refleksdagen.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet med fastsatte mål

På informasjonsdagene har vi hatt fokus på bla. brannsikkerhet (røykvarsler, bruk av elektrisk utstyr, varsling og
slukking) og trafikksikkerhet (bla. refleks og sikring av barn i bil) og førstehjelp. Vi ser at det er manglende
kunnskaper og erfaringer på dette i gruppa, og har tro på at vi når ut med informasjon når vi står på stands og
deltagerne har mulighet til direkte dialog og til å stille spørsmål med tolk.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør videreutvikles og videreføres

Vi håper å kunne gjennomføre informasjonsdag høsten 2021, og at vi kanskje får til noe informasjonsarbeid ut
over dette i skolens ferier, når deltagere på introduksjonskurs og norskopplæring skal ha annet tilbud enn
norskopplæring.
Vi ser behov for tettere oppfølging i bolig for nybosatte flyktninger, bla. i forhold til brannsikkerhet. Dette er tatt
opp med de som driver boligbistand i kommunen, men har ikke vært mulig å få gjort noe i 2020. Dette vil vi
følge opp i 2021.
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INNSATSOMRÅDE 5
OMRÅDE/TITTEL:

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

Etter at Norge ble stengt med i mars har seniorsentrene våre vært stengt, unntatt noen uker etter sommeren.
Da har vi ikke hatt temaforedrag for eldre, som planlagt. Det har vært gjennomført noen hjemmebesøk hos
eldre (80- og 85-åringer får tilbud om hjemmebesøk av sosialrådgivere), ellers har sosialrådgiverne vært
tilgjengelig på telefon. I store deler av året har ansatte på seniorsentrene inkl. sosialrådgiverne vært omplassert
til smittesporingsarbeid og koronatelefonen. I den grad de har hatt kontakt med eldre gir de uttrykk for mer
ensomhet
under
og våre ansattesom
sereratbeskrevet
de aldre
har
"forfalt" fysisk
og psykisk
EFFEKT:
Redegjør
kort pandemien,
for effekten av tiltakene/aktivitetene
over
sammenlignet
med fastsatte
mål når de ser dem igjen
etter langt fravær.
Eldre
vært
særkilt
utsatt forplanlagte
koronasmitteog sykdom, og har
derfor
vært vanskelige
å samle eller nå ut til
Vi harhar
heller
ikke
gjennomført
trygghetsvandringer
rundt
seniorsentrene
som planlagt.
med forebyggende arbeid under pandemien. I tilegg har ansatte som jobber med målgruppen vært omplassert
til koronahåndtering. Våre ansatte gir uttrykk for at dette har negative konsekvenser for våre eldre.

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

Kommunen vil prioritere å åpne seniorsentrene og komme igang igjen med hjemmebesøk til 80- og 85-åringer,
så snart dette er mulig.
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STATISTIKK
I tabellen under skal kommunen fylle inn siste tilgjengelige tall for skader og ulykker.

K AT E G OR I

I N D I K ATOR

KI LD E

A NTA LL *

2018

2019

2020

Personskader behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

12,0

11,9

11,7

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

1,7

1,6

1,6

Brann

Antall branner,
inkl. pipebranner

DSB

57

56

56

Antall døde i brann

DSB/ Brannvesen

1

2

0

Antall skadde i brann

DSB/ Brannvesen

3

3

4

Drukning

Antall døde av drukning

Redningsselskapet

5

5

2

Trafikk

Antall trafikkulykker

Politi/ Statens vegvesen

33

97

68

Antall skadde i
trafikkulykker

Politi

43

118

88

Antall døde i
trafikkulykker

Politi

1

1

0

Antall personskader
etter vold

Politi

Antall døde etter vold

Politi

Antall saker
“Vold i nære relasjoner”

Politi

Vold

*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)

2020 har vært et utfordrende år å drive forebyggende arbeid. Oppmerksomhet og ressurser har vært
fokusert på håndtering av pandemien. Vi tok en gjennomgang i Trygt lokalsamfunn-arbeidsgruppa
over hva kommunen klarer å holde i drift av det forebyggende skade- og ulykkesarbeidet.
Mye er stengt og avlyst, eller erstattet av digitale møteplasser. Temadager for deltagere på
introduksjonskurs og norskopplæring gjennomføres ikke. Seniorsentrene er stengt. Miljørettet
helsevern har avlyst planlagte ordinære tilsyn og fokuserer på smittevernkontroller.
Svømmeopplæring gjennomføres, men har også hatt utsettelser og avlysninger.
Men noen viktige forebyggingsarenaer fortsetter sitt arbeid:
• Hjemmebesøk kartlegging av utsatte brukere ift. brannvern går som normalt.
• Hjemmebesøk 80- og 85-åringer har vært redusert, men noen har vært gjennomført og mange har
vært kontaktet pr telefon.
• Regodkjenning som Trafikksikker kommune blir gjennomført i løpet av våren.
• Digital kommunikasjon er viktigere enn noen gang!
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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.
ORGANISASJON:

AKTIVITETER:

Skafor

Trygt lokalsamfunn

Trygg Trafikk

Trafikksikker kommune

Av-og-til

Klar for sjøen mm.

Bærumssvømmerne

Svømmeopplæring

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.

JA

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.

NEI

✔

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

Vi planla politisk vedtak om endringer av satsingsområder i 2020. Dette er utsatt. Etter planen vil
Trygt lokalsamfunn vil være satsingsområde i folkehelsearbeidet videre, med trafikk, drukning og
brann som satsingsområder og flyktninger/ innvandrere og eldre som prioriterte målgrupper.
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:

Arbeidsgruppen vurderer løpende innsatsområder, mål og tiltak. Vi har endret innsatsområder i 2019,
og sammensetningen av arbeidsgruppen i 2020 som en konsekvens av dette.

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.

I 2020 utvidet vi arbeidsgruppa som arbeider med Trygt lokalsamfunn. Vi har stor nytte av kunnskap
og erfaring på tvers av tjenester i kommunen. Gruppa ledes av TL-kooridinator som er
folkehelsekoodinator, i tillegg er disse representert; kommuneoverlege, controller hos rådmann,
kommunikasjonsavdelingen, miljørettet helsevern, brannforebygging for risikogrupper,
seniorsenter/sosialrådgiver eldre, flyktningkontoret og svømmeopplæring/drukningsforebygging.
Samarbeid miljørettet helsevern og park og idrett. Miljørettet helsevern hadde med sjekkliste for
livbøye, skilting og merking mm. når de kontrollerer vannkvalitet på badeplasser i kommunen
gjennom sommeren. Park og idrett har fulgt opp med utbedringstiltak.
Vi inviterte oss til båtforeninger sammen med Redningsselskapet og Klar for sjøen (Av-og-til) for å
sette fokus på drukningsforebygging, promille på sjøen mm. Spennende samarbeid som vi håper å ta
opp igjen.
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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?

Vi har deltatt på det vi har blitt invitert på av digitale møter.

Oppgi antall regionale, nasjonale
og internasjonale møter.

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

Det har vært lite av ette i 2020.

Eksempler: dialog, direkte erfaringsutveksling, samarbeid med andre kommuner

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

TL-nettverket er viktig for å sikre at vårt arbeid er
systematisk, og at det bygger på beste praksis og erfaring
fra arbeid i andre kommuner og forskning/utvikling.
Nettverket sparer kommunen for arbeid og kvalitetssikrer
det arbeidet vi gjør.

Hvilke forbedringsområder
ser din kommune for
TL-nettverket?

Veldig mye blir bedre når vi kommer tilbake til "normal
drift" og kan fortsette det gode arbeidet som ble gjort før
pandemien.

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

Sikkerhetstiltak for el-sparkesykler e eks hjelmbruk.
Sikkerhetssele i buss.
Sosialulikhet i ulykkesrisiko.
Og særlig ift. flyktninger og innvandrere. Vi trenger god
statistikk/kunnskap om overrepresentasjon i ulike
ulykkeskategorier og hvilke utfordringer vi møter i det
forebyggende arbeidet når målgruppe snakker andre
språk, har annet referansegrunnlag og er på andre arenaer
enn det vi er vant til.
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.
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