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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:
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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.
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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: Halden kommune
	Rapporteringsår: 2021
	Navn på TL-Kontaktperson: Gun Kleve
	Telefon: 93243233
	E-post: gun.kleve@halden.kommune.no
	Effekt: Det er montert systemer for deteksjon av flammer og høye temperaturer med varmekamera, på fire lokasjoner i Halden sentrum. Det utgjør totalt tolv varmekameraer og fire PTZ-kameraer. Varmekamera oppdager varme på lang avstand, og  PTZ kamera er nødvendig for å verifisere om det er en reel brann eller annet som trigger alarm.  Anlegget er forsatt nytt, og  det har ikke vært hendelser foreløpig som er relevant for å vurdere effekt. 
	Vurdering: Tiltakene fortsetter. Ordningen med nedgravde avfallsløsninger utvides fortløpende. 
innsatsområdene for brannvesenet framover er: 
Oppdatere eksisterende brannsikringsplan fra 2009, fortsette med utbyggingen av varmedeteksjonen,
vurdere flere/andre områder
 og innvendig deteksjon
 
	Område/tittel: Brannforebygging
	Tiltak-2: Tiltak gjennomføres i tråd med trafikksikkerhetsplan.  Flere barnehager i Halden er godkjente som trafikksikre, og i 2020 ble en barnehage re-godkjent.
 I tråd med handlingsplan etter trygghetshetsvandringen i  sentrum 2019 gjennomføres tiltakene nå i tur og orden. Nye fortau - mijøgater og fartsenkende tiltak. 
	Område/tittel-2: Trafikksikkerhet.
	Effekt-2: Effekten av miljøgater er redusert hastighet i sentrum.  Fotgjengere får bedre fortau, og en gangbane  er  også flyttet for å lage bedre sikt for bilistene, og med det unngå påkjørsler. 
	Vurdering-2: Trafikksikkerhetsplanen inneholder mål om at kommunen skal bli en trafikksikker kommune. Dette arbeidet skal påbegynnes i 2022. Det vil også være trygghetsvandringer framover som helt sikkert vil føre til nye tiltak. 
	Område/tittel-3: Fallforebygging
	Vurdering-3: Arbeidet fortsetter som tidligere, og muligheter for å drive med fysisk aktivitet på flere områder utvikles. Det planlegges for flere turløyper som er aldersvennlig.
	Område/tittel-4: 
	Tiltak-4: 
	Effekt-4: 
	Vurdering-4: 
	Område/tittel-5: 
	Tiltak-5: 
	Effekt-5: 
	Vurdering-5: 
	2018: 2019
	2019: 2020
	2020: 2021
	PS-2: X
	PS-1: X
	PS-3: X
	HS-1: X
	HS-2: X
	HS-3: X
	Brann-1: 35
	Brann-2: 25
	Brann-3: 38
	Døde i brann1: 0
	Døde i brann3: 0
	Døde i brann2: 2
	Skadde i brann1: 3
	Skadde i brann2: 2
	Skadde i brann3: 2
	Drukning1: 0
	Drukning2: 0
	Drukning3: 0
	Trafikk1: 24
	Trafikk2: 20
	Trafikk3: 
	Skadde/trafikk1: 26
	Skadde/trafikk2: 29
	Skadde/trafikk3: -
	Døde/trafikk1: 1
	Døde/trafikk2: 1
	Døde/trafikk3: -
	Vold1: 
	Vold2: 
	Vold3: 
	Døde/vold1: 
	Døde/vold2: 
	Døde/vold3: 
	Vold NR1: 
	Vold NR2: 
	Vold NR3: 
	Annet: De to første indikatorene finnes ikke i kommunehelsas statisikkbank på de angitte år. 
Brannstatistikk er hentet fra DSB, og det er huket av for brann i bygning, og i skorstein.

Ikke fått statistikken fra politiet innen leveringsfristen. 
	Org7: 
	Org1: Frivilligsentralen
	Org2: 
	Org3: 
	Org4: 
	Org5: 
	Org6: 
	Akt1: Fallforebygging
	Akt2: 
	Akt3: 
	Akt4: 
	Akt5: 
	Akt6: 
	Akt7: 
	Beskriv1: Det er bestemt at det skal gjennomføren en sikkerhetsuke. 
	Beskriv2: 
	Erfaringsoverføring: 
	nettverksmøter: Pandemien har lagt begrensninger på nettverksmøter, men kommunen har deltatt på flere kaffeprater på teams det siste året.
	nettverk/samarbeid: Kommunen har deltatt på digitale "kaffeprater" som skadeforbyggende forum har arrangert. 
	nytte av TL-nettverk: Kommunen har hentet ideer fra andre kommuner, og planlegger blant annet for en "trygghetsuke" etter deltakelse på en kaffeprat hvor  Harstad kommune hadde en presentasjon om dette..
	Utfyllende opplysninger: Halden kommune hadde akkurat avtalt et sitebesøk for å bli godkjent som et trygt lokalsamfunn idet pandemien slo til. Besøket måtte avlyses, og ressurspersoner fikk andre oppgaver å jobbe med i nesten to år. Nå er kommunen nesten tilbake til normalen, og vi vil snart være klare til å ta i mot sertifiseringsgruppen. Det har vært ett fysisk møte i ressursgruppa nå i vår.  Kommunen skal jobbe med en trygghetsuke som skal arrangerre til høsten, tema "trafikksikker kommune" skal opp igjen, og forebyggende avdeling ved brannetaten skal i samarbeid med helse og mestering lage en ny plan for hjemmeboene risikoutsatte personer. 
	Tiltak: Halden kommune har i 2020 og 2021 fortsatt med arbeidet med å grave ned avfallskontainere i bakken. De sårbare  områdene med gammel trehusbebyggelse i sentrum er nå klare, i tillegg til mange boligområder rundt i kommunen. Miljøstasjonene har også fått nedgravde løsninger. Kommunen startet med"flytt en dunk" og fortsatte med en varig løsning med et system hvor innbyggerne ikke trenger å planlegge hvor søppelkassen skal stå.  I tillegg til dette er det i 2021 montert opp et varmedektektorsystem i sentrum som skal avdekke  
varmeutvikling på et tidlig tidspunkt. 
	Forbedringsområder: Halden kommune er fornøyd med TL- nettverket og ser at ideer fra andre kommuner bidrar til at vårt eget arbeid får input og inspirasjon. 
	Spesielle tema: Dette er spørsmål som kommunen kan ta med seg inn i kommunens ressursgruppe for et trygt lokalsamfunn, og heller svare i neste rapport.  De områdene Halden kommune har som satsingsområder per dato er godt dekket og belyst i dag. 
	Effekt-3: Statistikken for hoftebrudd er det eneste vi har tilgjengelig på kommunehelsas statistikkbank. Den er derimot helt tilbake til 2017. Vi har tidligere fått statistikk fra sykehuset, men det leveres ikke lenger. Vi har derfor ikke tall på utviklingen fra de siste to årene. De faktiske tallene fra sykehuset i 2017, 2018, og 2019 var 78, 75, og 76 personer fra Halden som ble behandlet for hoftebrudd. 
	Tiltak3: I forbindelse med trygghetsvandringen i 2019 ble sentrum kartlagt i forhold til universell utforming.  I ettertid er det igangsatt flere tiltak i forhold til dette. 
Det er kontinuerlig kartlegging av alle pasienter om skrives inn. For de som bor hjemme kartlegges fallfare. På sykehjemmene brukes "pasientsikkerhetssystemet" fortsatt.  Det er ulike tilbud ellers  i kommunen om treningsgrupper for opptrening og vedlikehold av funksjoner. 
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