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1  FORORD 

Arbeidet med å forebygge ulykker i kommunene er fordelt på mange sektorer som 
alle har sine egne framgangsmåter og tilnærminger. Målet er likevel likt: 
Å redusere antall skader og ulykker. 

Forebygging av skader og ulykker nytter, og samarbeid på tvers av kommunens 
sektorer og fagavdelinger gjør at man lettere kan oppnå gode resultat. Det er også 
svært viktig å involvere andre aktører i arbeidet, som for eksempel private bedrifter, 
organisasjoner eller idrettslag.

I regjeringens strategi «Ulykker i Norge – nasjonal strategi for forebygging  
av ulykker som medfører personskade 2009–2014» er et av delmålene å videre- 
utvikle det lokale og regionale ulykkesforebyggende arbeidet. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Helsedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet,  
Utdanningsdirektoratet, Vegdirektoratet og Skadeforebyggende forum har derfor 
utviklet dette heftet i felleskap. I tillegg er det hentet bidrag fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Kriminalitetsforebyggende råd og Politi- 
direktoratet, og et utkast har vært på høring til utvalgte lokale og nasjonale aktører.

Hensikten er å peke på behov og muligheter for tverrfaglig samarbeid, og  
motivere til innsats. Innholdet bygger blant annet på folkehelselovens krav til å  
etablere oversikt over skader og ulykker og oppfølging av sikkerhets- og helse-
hensyn i plan- og bygningsloven. Materialet tar utgangspunkt i et kommunalt  
perspektiv (primærkommunen). Fylkeskommunen har imidlertid også ansvar for 
det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet, og har en rolle som støtte og på- 
driver overfor kommunene. 

Heftet vil ikke kunne gi svar på alt, men vi håper likevel det kan være til støtte for 
kommunenes arbeid. Dokumentet er en første versjon, og vi ønsker å dra nytte av 
kommunenes erfaringer med heftet i det videre arbeidet med å videreutvikle lokalt 
og regionalt ulykkesforebyggende arbeid

FOLKEHELSELOVEN 
Formålet med denne loven er å 
bidra til en samfunnsutvikling 
som fremmer folkehelse, her-
under utjevner sosiale helse-
forskjeller. Folkehelsearbeidet 
skal fremme befolkningens helse,  
trivsel, gode sosiale og miljø-
messige forhold og bidra til å 
forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse. 

Loven skal sikre at kommuner,  
fylkeskommuner og statlige  
helsemyndigheter setter i verk  
tiltak og samordner sin virksom-
het i folkehelsearbeidet på en 
forsvarlig måte. Loven skal legge  
til rette for et langsiktig og  
systematisk folkehelsearbeid. 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
Plan- og bygningsloven skal 
fremme bærekraftig utvikling  
til beste for den enkelte, samfun-
net og framtidige generasjoner.  
Planer etter denne loven skal bl.a. 
fremme befolkningens helse, 
og dessuten fremme samfunns- 
sikkerhet ved å forebygge risiko 
for tap av liv og skade på helse. 
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2 INNLEDNING

FAKTA OM ULYKKER
For personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken i Norge. Ulykkene 
har ofte store helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser for dem som 
rammes. De medfører også betydelige kostnader for samfunnet, både nasjonalt 
og lokalt.

Basert på data fra tidligere skaderegistreringer1), kan en gi et tenkt eksempel fra en 
fiktiv norsk kommune. En kommune med 10 000 innbyggere vil gjennomsnittlig 
ha 80 personer hver måned til legebesøk på grunn av skader etter en ulykke. Av 
de 80 skadde, vil 8 bli lagt inn på sykehus. Hver tredje måned vil en av ulykkene 
ende i dødsfall.  

I samme kommune vil 22 eldre rammes av hoftebrudd hvert år. Nye tall viser at 
gjennomsnittskostnaden som følge av et hoftebrudd utgjør vel 500 000 kr, hvorav 
38 % er statens kostnader, 50 % kostnader dekkes av kommunen og resterende 
12 % er delte kostnader stat/kommune (rehabilitering)2). Eldre er overrepresentert 
i ulykkesstatistikken, og vi vet at antallet eldre vil øke i årene framover. Det gir nye 
utfordringer. 

ULYKKER ER EN LOKAL UTFORDRING – SAMARBEID ER VIKTIG
Ved å skaffe oversikt over skadebildet og risikofaktorer, kan kommunen arbeide 
målrettet for å redusere antall ulykker og konsekvensene av dem.

Folkehelseloven, plan- og bygningsloven, diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven, opplæringsloven, barnehageloven, arbeidsmiljøloven, sivilbeskyttelses-
loven, vegtrafikkloven og brann- og eksplosjonsvernloven er eksempler på lover 
som på ulike vis omtaler forebygging av ulykker og andre uønskede hendelser. De 
peker på økt behov for samarbeid på tvers av tradisjonelle fag- og sektorgrenser.

Forskning og erfaring viser også at systematisk tverrfaglig samarbeid gir resultat. 
Dette heftet beskriver en arbeidsmetode som kan bidra til å skape helhet og  
struktur i det ulykkesforebyggende arbeidet. 

Av 10.000
innbyggere

vil 80 opp-
søke lege 
pga skader

vil 8 bli lagt 
inn på syke-
hus

hver 3. mnd 
vil en dø på 
grunn av en 
ulykke

1) Guldvog B., Thorgersen A., Ueland Ø. Ulykker, vold og selvpåført skade. Personskaderapport. Rapport 1/1992, Statens institutt for folkehelse og Lund J. 
   Epidemiology, registration and prevention of accidental injuries. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo, 2004.
2) Høgskolen i Oslo og Akershus, Rapport 2014 nr. 3 Kostnader ved hoftebrudd hos eldre

Kommunalt eksempel
pr. mnd.
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25 ulykker 
skjer 

i hjemmet

2 ulykker 
skjer i 

barnehage og 
på lekeplass

5  ulykker 
skjer i 
skolen

2  ulykker 
skjer på andre 

steder

2 ulykker 
skjer på 

sykehjemmet

15 ulykker 
skjer

på veien

14  ulykker 
skjer

i sport og 
idre�

3 ulykker 
skjer

i frilu�s-
områder

SKOLE

JOBB AS

12 ulykker 
skjer i 

arbeidslivet

Hvor skjer ulykkene? Statistikk og beregninger viser hvor ulykkene skjer i det tenkte 
kommunale eksempelet.
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 3   AKTØRER I DET ULYKKES- 
 FOREBYGGENDE ARBEIDET  
 

Hovedansvaret for å forebygge skader og ulykker er gitt kommunen blant annet 
gjennom krav til folkehelse, samfunnssikkerhet og brannsikkerhet. Ansvaret hviler 
på kommunens administrative og politiske ledelse. Kommunen skal sikre tverr- 
faglighet i det ulykkesforebyggende arbeidet, og ivareta dette arbeidet i aktuelle 
planer og oppfølging av tiltak.

Kommunens forskjellige virksomheter bidrar på ulike måter. Dette kapitlet peker 
på noen av kommunens ulike roller og kommunale aktører som kan ha nytte av å 
arbeide sammen. Det er også vist til andre viktige bidragsytere i arbeidet.  

KOMMUNENS ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER  
Kommunen er lokal folkehelsemyndighet, og skal fremme folkehelse i alle 
sektorer («helse i alt vi gjør»). Kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer. Opplysninger om og vurderinger av skader og ulykker skal 
inngå i denne. Gjennom oversikten skal kommunen identifisere sine ressurser 
og lokale folkehelseutfordringer. Dette er et viktig grunnlag for å utarbeide tiltak.  
Kommunen er også ansvarlig for at personer som oppholder seg i kommunen, 
tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Som lokal plan- og bygningsmyndighet skal kommunen sikre en planlegging 
som fremmer folkehelse og samfunnssikkerhet. Disse forholdene skal vurderes i 
all lokal samfunnsutvikling, f.eks. når det gjelder arealbruk, utvikling av kulturlivet 
og det lokale næringslivet.  

Kommunen er lokal samfunnssikkerhetsmyndighet og skal ha oversikt over 
risiko og sårbarhet. Den skal arbeide systematisk på tvers av sektorer for å redu-
sere risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og materielle verdier. Hensynet til 
samfunnssikkerhet følges opp gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven 
og i kommunens ulike sektorer.

Kommunen er vegholder og har ansvar for å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak 
på kommunale veger. Kommunen er også pådriver for sikring av fylkes- og riks- 
veger.

KOMMUNEN ER ANSVARLIG 
FOR Å 
•	 ivareta	befolkningens	sikkerhet	
 og trygghet;
•	 redusere	risiko	for	tap	av	liv	
 eller skade på helse
•	 arbeide	for	å	forebygge	ulykker	
 og andre uønskede hendelser;
•	 fremme	befolkningens	helse	og	
 forebygge skader;
•	 beskytte	befolkningen	mot	
 faktorer som kan ha negativ 
 innvirkning på helsen. 

Foto: C
olorbox.com
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Foto: C
olorbox.com
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Kommunen er lokal barnehagemyndighet, barnehageeier og skoleeier og 
har et betydningsfullt ansvar for oppvekst og utdanning. Som barnehageeier skal 
kommunen drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, og 
som myndighet skal kommunen føre tilsyn med kommunale og ikke- kommunale 
barnehager. Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn etter barnehage- 
loven, samtidig som kommunens helseavdeling fører tilsyn etter forskrift om miljø- 
rettet helsevern i barnehager og skoler mv. Som skoleeier har kommunen det  
overordnede ansvar for skolene og for elevenes sikkerhet.  

Kommunen som tilbyder av forbrukertjenester, har ansvar for sikkerheten  
til de tjenester som tilbys. Det er f. eks viktig at det foreligger retningslinjer for  
aktiviteter i skolenes eller barnehagenes nærområde.

Kommunen er lokal brannmyndighet. Brannvesenet skal yte hjelp ved brann 
og andre akutte ulykker, og ivareta forebyggende og beredskapsmessige opp-
gaver. Brannvesenet har oversikt over farlige stoffer, gjennomfører tilsyn og setter 
i verk informasjonstiltak.
 
Kommunen som arbeidsgiver har ansvar for helse, miljø og sikkerhet i den kom-
munale virksomheten. For å kunne oppfylle HMS-kravene har kommunen plikt til 
å kartlegge mulige farer, gjøre risikovurdering av virksomheten og ha gode rutiner 
for å hindre at uønskede hendelser oppstår.

Kommunen som byggherre har et overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø blir forsvarlig ivaretatt i byggeprosjekter. Dette innebærer blant annet 
utarbeidelse av en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)3).

Kommunen som virksomhet tilbyr mange tjenester som innebærer innkjøp og 
bruk av produkter og forbrukertjenester. Det er viktig å ha et skadeforebyggende 
perspektiv ved valg og vedlikehold av utstyr og ordninger for tjenesteytelser (f.eks 
innkjøp av møbler av brannhemmende materialer). 

REGIONALE OG NASJONALE AKTØRER 
Fylkeskommunen har gjennom folkehelseloven ansvar for å fremme folkehelse 
innen de oppgavene og med de virkemidlene den er tillagt. Dette skal skje gjen-
nom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og gjennom 
konkrete tiltak. Skader og ulykker kan være aktuelle utfordringer. Fylkeskom-
munen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, og støtte  
folkehelsearbeidet i kommunene.  

3) se: www.arbeidstilsynet.no Foto: C
olorbox.com
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Fylkesmannen har ansvar for å bidra til å iverksette nasjonal politikk innen folke- 
helse- og samfunnssikkerhet, og være pådriver for kunnskapsbasert arbeid på  
lokalt og regionalt nivå. Dette gjøres blant annet gjennom råd og veiledning til 
kommuner og fylkeskommuner.

Politiet har ansvar for kriminalitetsforebyggende arbeid. I de fleste av landets 
kommuner er det etablert politiråd, som skal sikre utveksling av kunnskap og  
erfaring mellom politi og kommune. Mange kommuner er også med i Kriminal-
forebyggende råds SLT-arbeid (lokalt samordnende tiltak) og har en egen SLT- 
koordinator. 

Statens vegvesen er involvert i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet  
lokalt. Her har også fylkeskommunen viktige oppgaver. Fylkeskommunene har 
egne trafikksikkerhetsutvalg som bidrar både i det lokale og regionale trafikk- 
sikkerhetsarbeidet. Disse er på politisk eller administrativt nivå.

Den lokale el-sikkerhetsmyndigheten (DLE) driver informasjons- og hold-
ningsskapende el-sikkerhetsarbeid og gjennomfører tilsyn med det elektriske  
anlegget i virksomheter og private boliger. DLE er en viktig samarbeidspartner for 
kommunen som lokal brannmyndighet.

Sjøfartsdirektoratet administrerer ordningen med den obligatoriske båt- 
førerprøven og gjør informasjon tilgjengelig for båtbrukere gjennom nettsider og  
brosjyremateriell. Sjøfartsdirektoratet koordinerer også «Vis Sjøvett», som er et 
nettverk av frivillige. «Vis Sjøvett» har over mange år jobbet med opplysnings- 
arbeid ved å spre informasjon om bruk av redningsvest og flyteutstyr.

FRIVILLIG SEKTOR OG LOKALT NÆRINGSLIV 
Frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv er viktige medspillere i arbeidet med 
å forebygge ulykker. De kan blant annet informere, bidra til holdningsendringer, og 
arrangere relevante kurs og aktiviteter.

Hvilke organisasjoner det er naturlig å samarbeide sammen med, vil variere  
fra sted til sted, avhengig av befolkningssammensetning, lokale interesser, fri-
luftsmuligheter etc. Frivillighetssentralene fungerer som et naturlig samlingssted 
i mange kommuner og kan også trekkes inn i arbeidet. 

Lokalt næringsliv har ofte en naturlig interesse for å bidra til et godt og trygt  
lokalmiljø. Forsikringsselskaper har lang tradisjon for forebygging. Mange steder 
er lokale brannkasser og forsikringsselskaper aktivt med i forebyggende tiltak, 
bl.a. når det gjelder trafikkopplæring, brannvern og kriminalitetsforebyggende  
tiltak.

3) se: www.arbeidstilsynet.no
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4  HVORFOR SAMARBEID, 
 OG HVA SKAL TIL FOR 
 Å LYKKES?
Kommunens forskjellige sektorer representerer ulike yrkesgrupper, ståsted,  
arbeidsmåter og virkemidler. Gjennom tverrfaglig samarbeid kan man få tilgang til 
mer kunnskap, andre erfaringer, flere arbeidsmodeller og virkemidler - og dermed 
oppnå bedre resultat på alle områder.

Et slikt samarbeid gir også medarbeiderne innsikt i og forståelse for hvordan andre 
deler av kommunen fungerer, og det i seg styrker mulighetene for et godt sam- 
arbeid. 

DIALOG – EN FORUTSETNING FOR SAMARBEID
I det lokale arbeidet med ulykkesforebygging er både lokalkunnskap og  
spesialkunnskap viktig. Én inngang til et tverrfaglig samarbeid kan være å diskutere  
ulykkestyper som f.eks. brann, fall og trafikkulykker, og ulike aktørers ansvar  
og utfordringer her. En annen inngang kan være å diskutere felles utfordringer i  
ulike befolkningsgrupper, som f.eks. barn eller eldre. En tredje tilnærming  
kan være å fokusere på utfordringer knyttet til bestemte geografiske områder  
eller særlige arenaer i kommunen.

Det kan ta tid å utvikle et godt 
tverrsektorielt samarbeid. Ord og 
utrykk kan f.eks begrense forstå-
elsen av felles utfordringer. I tillegg 
kan forskjeller i kultur, organisa-
sjonsstruktur, motstridende profe-
sjonelle interesser og manglende 
kommunikasjon skape utfordrin-
ger.

EKSEMPLER PÅ FAG-
TERMINOLOGI I ULIKE FAGMILJØ

Innenfor folkehelse snakker 
man om tiltak som er:  
•	forebyggende
•	helsefremmende

Brannvesenet snakker om 
tiltak som er:
•	tekniske
•	organisatoriske
•	operasjonelle

Innen samfunnssikkerhet 
snakker man om tiltak som:
•	reduserer	årsak	og	konsekvens
•	er	ulykkesforebyggende	og	skade-
 begrensende
•	beredskapstiltak

Foto: C
olorbox.com



11

Fem viktige forutsetninger for å 
lykkes med arbeidet

1  FORANKRING I KOMMUNENS POLITISKE LEDELSE OG 
 PLANER 
Politisk og administrativ forankring er en forutsetning for å lykkes med arbeidet. I 
det tverrfaglige arbeidet er det særlig viktig å ha en overordnet politisk føring, og at 
aktuelle tiltak følges opp av ledelsen og i planer på tvers av kommunens sektorer, 
avdelinger og etater. 

2  KUNNSKAP 
Det kreves oversikt og kunnskap om den lokale situasjonen. Hvilke ulykker skjer i 
vår kommune? Hvilke ressurser og utfordringer har vi? Hvordan ser skadebildet ut? 
Hva har vi av skadedata og annen statistikk? Hva kan gjøres for å redusere ulykkes- 
omfanget? Har kommunen gode erfaringer fra det ulykkesforebyggende arbeidet 
som er viktig å videreføre. Hva kan vi lære av nabokommunene og fylkeskommunen?

3  FORPLIKTENDE SAMARBEID PÅ TVERS AV FAG- OG 
 ORGANISASJONSGRENSER
Det bør etableres et forpliktende, tverrsektorielt samarbeid om ulykkesforebygging. 
Dette kan skje gjennom eksisterende samarbeidsstrukturer i kommunen, eller f.eks. 
gjennom en overordnet arbeidsgruppe med representanter fra ulike virksomhets-
områder. 

4 MÅLRETTEDE, KONKRETE TILTAK
Kommunen har plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseut- 
fordringene. Det bør utarbeides konkrete og tidsfestede mål for arbeidet, der man 
også klargjør hvem som har ansvar og hva man ønsker å oppnå. I valg av metoder er 
lokal kunnskap, forskning og skadedata viktige elementer. Det er også erfaring og 
«beste praksis»-eksempler. 

5 LOKALT ENGASJEMENT OG BRUKERMEDVIRKNING 
Involvering av innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner er viktig for 
å lykkes. Skader og ulykker er noe som involverer alle innbyggerne i kommunen. 
Informasjon om tiltak og resultater skaper både engasjement og ansvarsfølelse,  
og det motiverer til innsats.
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KOMMUNEEKSEMPLER 4)

I Os kommune i Østerdalen har kommunelegen gjennom mange år registrert 
skader og ulykker og konsekvensene av dem. Han har bl.a. konstatert at gjennom 
å dele ut strøsand til eldre, kan fallulykker reduseres med opp til 50 %, og penger 
og lidelse spares. Utdelingen av strøsand i Os er blitt et nasjonalt forbilde. Frivillige 
lag og foreninger er mange steder i landet involvert i utkjøring av strøsand til eldre.

Spydeberg kommune har en mobil undervisningsenhet for brannforebygging. 
Her får skoler, eldresenter, borettslag etc. opplæring i brannforebyggende tiltak og 
de får prøve brannslukningsutstyr i praksis.  

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har et av landets beste skade- 
register med informasjon om hvor og når skader har skjedd, og årsaken til dem. 
Registeret ble etablert med utgangspunkt i Harstad kommune, som var landet før-
ste «Trygge lokalsamfunn». Det er en uvurderlig hjelp når det gjelder å prioritere 
forebyggingstiltak i Harstad og omegn.   

Med «Trygt hjem for en 50-lapp» tilbyr Sogn og Fjordane fylkeskommune 
ungdommer å reise hjem trygt og billig med taxi i helgene. En god måte å fore-
bygge trafikkulykker og kriminalitet.

Klepp kommune i Rogaland har i samarbeid med DSB utviklet en «DagROS- 
analyse» – et enkelt verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyse som er i praktisk bruk 
i mange av kommunens virksomheter. Analysen passer like godt for en barnehage 
som skal på tur, som for et eldresenter. Plan-ROS er et tilsvarende verktøy for å 
ivareta hensynet til helse og trygghet i all arealplanlegging. 

«Natteravner», foreldre som gjør bymiljøet trygt nattetid er i bruk flere steder i  
landet.  I Stovner bydel i Oslo har man også frivillige «Dagravner» som sikrer barn 
en trygg skolevei og bidrar til et tryggere sentrum for alle aldre.  

«Årdal Tenk Tryggleik» er et samarbeid mellom politi, kommune, bedrifter, lag 
og foreninger med felles fokus på et trygt nærmiljø. Et av tiltakene er en meldings-
ordning hvor innbyggere kan melde inn forhold som kan lede til skader og ulykker.

Flere kommuner, bl a Høyanger, Re og Ski har årlig sikkerhetsdager der  
kommunen sammen med lag og foreninger presenterer tiltak og aktiviteter.  
Gjennom presentasjoner og demonstrasjoner innbys allmennheten til å tenke 
trygghet.

TRYGGE LOKALSAMFUNN
Flere norske kommuner har valgt 
å arbeide etter «Trygge lokalsam-
funn»-modellen. Dette er den nor-
ske versjonen av «Safe Communi-
ties», som er utviklet i samarbeid 
med WHO. Trygge lokalsamfunn 
er en kvalitetsstandard for lokal 
organisering, gjennomføring, 
dokumentasjon og kunnskaps-
formidling innen forebyggende 
arbeid med vekt på ulykker, krim- 
inalitet og selvpåført skade. 
Modellen bygger tverrsektorielt 
samarbeid, lokal kunnskap, ska-
dedata, kunnskapsbaserte til-
tak, engasjement og samarbeid.  
Modellen kan integreres i kom-
munens plan- og styringssystem. 
Skadeforebyggende forum har 
ansvar for koordinering og utvik-
ling av arbeidet. Se www.skafor.
org for mer informasjon. 

4) Disse eksemplene er hentet fra kommuner / fylker som deltar i Trygge lokalsamfunn
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5   ET SYSTEMATISK ULYKKES- 
 FOREBYGGENDE ARBEID

SYSTEMATIKK GJØR JOBBEN ENKLERE OG GIR BEDRE 
RESULTAT 
Et systematisk ulykkesforebyggende arbeid innebærer at kommunen skaffer seg 
oversikt over ulykker, skader, risiko og sårbarhet, årsaksforhold og konsekvenser. 
Deretter utarbeides forpliktende mål for ulykkesforebygging, som forankres politisk  
og administrativt. Målene følges opp med planer, tiltak og prosjekt. Arbeidet  
evalueres jevnlig, og resultatene danner grunnlag for utarbeidelse av nye mål og 
tiltak – i en kontinuerlig utviklingsprosess. 

I mange norske kommuner foregår det mye godt ulykkesforebyggende arbeid. 
Det å få til struktur, langsiktighet og tverrfaglighet i arbeidet kan imidlertid være  
utfordrende. Det gjelder å finne en robust modell som sikrer kontinuerlig opp- 
følging og evaluering av arbeidet. 

I dette heftet viser vi til en modell som møter forventninger til forankring og  
systematikk i folkehelseloven og i plan- og bygningsloven. Modellen, her kalt  
kvalitetshjulet, skal bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av det tverrfaglige  
arbeidet. 

INTEGRERE DET ULYKKESFOREBYGGENDE ARBEIDET 
I KOMMUNENS PLANLEGGING
Den lokale folkehelsepolitikken skal ifølge plan- og bygningsloven forankres i 
kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel er aktuelle 
steder for omtale. 

Ved å integrere det ulykkesforebyggende arbeidet i kommunens planer, vil  
arbeidet i større grad synliggjøres. Krav til rulleringer og revisjoner vil også bidra til 
en kontinuerlig utvikling og evaluering av ulykkesforebyggingen. 

Vær oppmerksom på at risikobildet er i kontinuerlig endring, og at det derfor  
kan være grunn til å gjøre en ny analyse og revidere innholdet innen planens fire- 
årsperiode har gått ut.   
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3
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KARTLEGGING/OVERSIKT: 
Innhente opplysninger og utarbeide en oversikt over 
ulykker, skader og risiko i kommunen. Oversikten bør 

inneholde årsaksforhold og konsekvenser og  
identifisere utfordringer og ressurser.

MÅL OG STRATEGI: 
Utarbeide mål for det 

tverrfaglige arbeidet og 
utvikle strategier 

 og planer for hvordan 
målene skal nås. 

I denne fasen er det viktig 
å involvere ulike 

sektorer og faggrupper, 
slik at arbeidet blir 

forankret i alle 
relevante sektorer. 

PLANER OG TILTAK: 
Gjennomføre planer, tiltak og prosjekter. For å følge opp 

de målene som er satt, velger kommunen hensiktsmessige 
tiltak og metoder basert på kartleggingen av utfordringer og 

ressurser, kunnskap og erfaring. Noen tiltak forutsetter 
langsiktig planlegging, mens andre kan 

iverksettes direkte.

EVALUERING: 
Evaluere gjennom-

førte tiltak. 
Har vi nådd våre mål?  

 Evalueringen blir 
grunnlag for å utarbeide 

nye planer og sette 
nye mål for 

neste fireårs-
periode. 

Kvalitetshjulet i fire trinn
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KARTLEGGING/
OVERSIKT:

 5a  KARTLEGGING AV RISIKO  
  OG ULYKKESFOREKOMST 

LOKAL OVERSIKT ER UTGANGSPUNKT FOR ARBEIDET
Folkehelseloven stiller krav om at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helse- 
tilstand og faktorer som virker inn på befolkningens helse. Sivilbeskyttelsesloven 
inneholder krav til kommunal beredskapsplikt. Dette forutsetter at kommunen  
utfører en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Kunnskap i form av oversikter  
og analyser av helsetilstand og risiko er vesentlig for å kunne arbeide målrettet  
og systematisk med ulykkesforebygging. 

I tillegg til å analysere risiko og utarbeide oversikt over skader og ulykker, er det 
viktig å se på kommunens framtids- og utviklingsperspektiv. Hvordan ser den 
demografiske utviklingen ut? Vil det bli mange eldre? Flere skolebarn? Er det 
en tilflyttings- eller fraflyttingskommune? En reiselivskommune? Hva med veg-  
og næringsutvikling? Er det aktuelt å ta imot flyktninger eller å tilby boliger til  
minoritetsgrupper? Hvor mange bor i skredutsatte områder? Svarene på disse 
spørsmålene kan bidra til å endre risikobildet. 

Hvordan ser ulykkes- og risikobildet ut i min kommune? 
Kartleggingen av det lokale skadebildet og analysen av kommunens risiko og  
sårbarhet vil gi et bilde av kommunens utfordringer og kunnskap om bl.a. 

•	 hvilke	type	ulykker	som	forekommer?
•	 hva	var	utfallet	av	ulykkene?
•	 hvor	i	kommunen	/	på	hvilke	arenaer	skjer	ulykkene?
•	 hvilke	grupper	av	befolkningen	er	som	oftest	er	berørt?
•	 hva	kan	kommunen	gjøre	for	å	redusere	omfanget	av	ulykkene?

ULYKKESÅRSAKER OG TILTAK
Ulykker har både direkte og mer indirekte årsaker. De direkte årsakene kan være 
vegens konstruksjon, lekeplassens utforming og manglende strøing av fortau. 
Samtidig kan faktorer som befolknings utdanningsnivå, økonomi, helsetilstand  
og kultur også påvirke ulykkesstatistikken. For eksempel kan kommunen ha et 
ungdomsmiljø som preges av bilkjøring, rus og risikoatferd. 
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Tiltak rettet mot de indirekte årsakene vil gjerne være knyttet til utviklingen av  
kommunesamfunnet over tid, gjennom strategisk planlegging og styring. Tiltak 
rettet mot de direkte årsakene kan knyttes til konkrete prosjekt og sikringstiltak. 
Dette er tiltak som vil kunne gi raske resultater. F. eks. vil bedre strøing vinterstid gi 
færre beinbrudd.

KILDER FOR KARTLEGGINGEN
Kommunen skal kartlegge risiko og sårbarhet på en rekke fagområder og har 
ofte stor kunnskap om ulykker som skjer i lokalmiljøet. Utfordringen er å samle og  
systematisere denne kunnskapen. 

Det finnes mange kilder og metoder som kan benytte for å skaffe kunnskap om 
risiko- og ulykkesbildet. Nedenfor følger en liste over nasjonale kilder. Oversikten 
er ikke uttømmende, og det er per i dag utfordringer ved flere av registrene når det 
gjelder datakvalitet, kompletthet og detaljeringsgrad. På lokalt og regionalt nivå 
kan det også finnes andre kilder å hente informasjon fra, eller kommunene kan 
vurdere dybdestudier. 

•	 SSBs	dødsårsaksregister:	Presenterer	statistikk	om	dødsårsaker.	For	å	få	tall	på 
 kommunenivå må man kontakte SSB direkte eller kommuneoverlegen. 
•	 Norsk	pasientregister	(NPR):	Presenterer	statistikk	 fra	spesialisthelsetjenesten 
 etter hvert som data blir rapportert inn. NPR utgir årlig en rapport om person- 
 skadedata som publiseres på nett. Det er også mulig å bestille data gjennom å  
 søke via Altinn.
•	 Nasjonalt	 folkehelseinstitutt	 (FHI):	 Utarbeider	 årlig	 folkehelseprofiler	 for	 
 kommuner og fylkeskommuner som publiseres på nett. Omfatter foreløpig bl.a.  
 personskader og hoftebrudd behandlet i sykehus. FHI har også statistikk- 
 bankene Norgeshelsa og Kommunehelsa.
•	 Direktoratet	 for	 samfunnssikkerhet	 og	 beredskap	 (DSB):	 Fører	 statistikk	 over 
 uhell knyttet til farlig stoffer og transport av farlig gods, brann- og el-skader og 
 produkt- og forbrukertjenester. DSBs kommuneundersøkelse ser på kom- 
 munenes rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 
•	 Statens	vegvesens	trafikkulykkesregister	«STRAKS»: Inneholder statistikk over  
	 politiregistrerte	personskadeulykker	i	trafikken.	Tall	for	lokalt	nivå	kan	hentes	ut.	 
 Ulykkesstatistikk er også tilgjengelig på nettsidene til SSB.  
•	 Statens	vegvesens	 register	over	dødsulykker:	Ulykkesundersøkere	 rykker	ut	 til 
 alle dødsulykker. Ulykkesanalysegrupper utarbeider analyser og legger funn i  
 en egen database. 
•	 Sjøfartsdirektoratet:	Fører	ulykkesstatistikk	over	dødsulykker	som	skjer	ved	bruk	 
 av fritidsbåt i norsk farvann.
•	 Norsk	Folkehjelp:	Fører	statistikk	over	drukningsulykker	(ikke	offisiell	kilde).	
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MÅL 
OG 

STRATEGI: 

5b  MÅL OG STRATEGI

STRATEGIEN SKAL BYGGE PÅ LOKAL KUNNSKAP
Når en kartlegging av kommunens risiko- og ulykkesomfang er utarbeidet, har 
man det nødvendige grunnlaget for å fastsette mål og strategi.

Det lokale risiko- og skadebildet bør vurderes av kommunestyret. Her kan man: 
•	 beslutte	hvilket	ulykkesomfang	man	er	villig	til	å	akseptere
•	 fastsette	mål	
•	 utarbeide	strategi	for	det	lokale	ulykkesforebyggende	arbeidet.

Kommunestyret bør også 
•	 vurdere	prioriteringer
•	 avsette	ressurser	til	arbeidet

De mål og strategier kommunen velger i det tverrfaglige ulykkesforebyggende ar-
beidet, bør integreres i planer etter plan- og bygningsloven. Forslag til mål er: Det 
skal ikke forekomme xxx ulykker i vår kommune.

LIVSLØPSPERSPEKTIV OG HELHETLIG TILNÆRMING
Med livsløpsperspektiv og helhetlig tilnærming sikres at alle grupper i samfunnet 
blir ivaretatt. De forskjellige aldersgruppene og befolkningsgruppene har ulike  
virkeligheter, og de møter ulike utfordringer og risikoer. Man bør være spesielt 
oppmerksom på risikoutsatte og ressurssvake grupper.

Mål og strategi kan være knyttet til  
•	 arenaer	hvor	ulykker	ofte	skjer,	for	eksempel	idrettsarenaer,
 kommunale institusjoner og skoler, 
•	 målgrupper	som	det	er	nødvendige	å	ha	særlig	oppmerksomhet	på,	slik	som	
 barn, ungdommer, eldre, minoritetsgrupper, rusavhengige etc.
•	 tiltak	for	å	redusere	eller	forhindre	spesielle	ulykker	og	omfanget	av	dem
•	 samarbeid	mellom	kommunale	virksomheter,	frivillige	organisasjoner,	
 næringsliv og ev. andre kommuner. 
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ULYKKESFOREBYGGING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
Plan- og bygningsloven stiller krav om et helhetlig plan- og styringssystem, som 
setter planleggingen inn i et bredere samfunnsperspektiv. Loven legger til rette for 
en styrking av den sektorovergripende, samfunnsrettede planleggingen, og er et 
velegnet virkemiddel for å fremme tverrfaglig ulykkesforebyggende arbeid. 

Arbeidet har mange innganger i plan- og bygningsloven. Planleggingen etter  
loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver, og ta 
hensyn til barn og unges oppvekstmiljø. Den skal legge til rette for gode bomiljøer 
og gode oppvekst- og levevilkår, fremme befolkningens helse, motvirke sosiale 
helseforskjeller og bidra til å forebygge kriminalitet. Gjennom planleggingen skal 
kommunene også fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv 
og skade på helse.

Tips og hjelp til å planlegge folkehelse i de enkelte kommuner, kan også finnes 
på kommunetorget.no. Verktøy og erfaringer med planlegging og iverksetting av 
folkehelsearbeid legges jevnlig ut her. 

KOMMUNEPLANER OG TEMAPLANER ER VIKTIGE VERKTØY  
Kommunal planstrategi omhandler strategiske valg knyttet til utviklingen av kom-
munen og behovet for planer fremover.
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og tar utgangs-
punkt i planstrategien. Den gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og for-
valtningen av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med 
handlingsdel og en arealdel. 

•	 Kommuneplanens	 samfunnsdel	 tar	 stilling	 til	 langsiktige	 utfordringer,	mål	 og 
 strategier for kommunen og gir grunnlag for sektorenes virksomhetsplaner.  
 Den gir også retningslinjer for hvordan prioriterte temaer, som ulykkesfore- 
 byggende arbeid, skal følges opp i ulike sektorer og virksomheter, f.eks. i  
 skolesektoren, i barnehagene og i arbeidet med pleie- og omsorg. Kommunen  
 kan også velge å følge opp sine mål i det ulykkesforebyggende arbeidet med  
 en egen temaplan. 

•	 Samfunnsdelen	 skal	 ha	 en	 handlingsdel,	 som	 gir	 grunnlag	 for	 kommunens	 
 prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Den  
 konkretiserer de aktuelle tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.  
 Handlingsdelen skal inneholde et handlingsprogram for gjennomføring av  
 samfunnsdelen de neste fire årene og rulleres årlig. Økonomiplanen etter  
 kommuneloven skal inngå i handlingsdelen. 



19

•	 Kommuneplanens	 arealdel	 skal	 vise	 sammenheng	 mellom	 kommunens	 mål	 
 for fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Reguleringsplaner er detaljerte  
 arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og  
 fysiske omgivelser. Arealplanleggingen er en viktig oppfølgingsarena for det  
 ulykkesforebyggende arbeidet. 

I arealplanleggingen kan det for eksempel
•	 vedtas	 forbud	mot	bygging	av	boliger	nær	 farlig	 industri	eller	 i	 rasfarlige	om- 
 råder;
•	 utarbeides	bestemmelser	om	å	bygge	inn	tiltak	for	sikker	ferdsel	over	jernbaner 
 og veier;
•	 utarbeides	bestemmelser	om	særlige	sikkerhetskrav	til	utbygging	av	arealer,	for	 
 eksempel nær sjø.
•	 etableres	hensynssoner	med	tilhørende	retningslinjer	og	bestemmelser	rundt	 
 anlegg som håndterer farlige stoffer

Kommunal planstrategi
Utviklingstrekk-utfordringer

BEHOV FOR PLANER

Kommune-
planens arealdel

Kommune-
planens samfunnsdel

Reguleringsplan

Iverksetting

Handlingsprogram
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5c  PLANER OG TILTAK  

FRA PLAN TIL PRAKTISK VIRKELIGHET

Når det er fastsatt mål, prioriteringer og strategi, skal planer og tiltak konkretise-
res og settes ut i livet. Som nevnt i kapittel 4, bør det etableres et forpliktende, 
tverrsektorielt samarbeid. For å sikre et helhetlig perspektiv i arbeidet, er det helt 
nødvendig med innspill fra ulike faggrupper. De som til daglig arbeider innenfor et 
visst område, har mest kunnskap om hvilke utfordringer som finnes der, og hvor-
dan de kan møtes på en god måte. 

De som inngår i samarbeidsstrukturen, eller arbeidsgruppen om man etablerer en 
slik, må enes om hvilke temaer og arenaer som skal prioriteres. Det skal velges 
metoder og utarbeides planer og tiltak. Det er ofte nyttig å se hva nabokommune-
ne, andre kommuner i fylket, landet for øvrig eller i Norden har gjort. Det finnes mye 
kunnskap å hente fra andres erfaring. Det kan også være aktuelt å samarbeide 
konkret over kommunegrensene. 

De involverte aktørene i samarbeidet utarbeider i fellesskap planer, tiltak og pro-
sjekter. Disse bør følge revisjonstanken i plan- og bygningsloven: handlingsplaner 
over fire år med en årlig revisjon. Det kan være nødvendig å utarbeide både tverr-
faglige og sektorvise tiltak. 

KOMPLEKSE FORHOLD KREVER TVERRFAGLIGE LØSNINGER

Tradisjonelt har hver sektor i kommunen arbeidet med ulykkesforebygging innen 
eget fagområde.  Med et tverrfaglig perspektiv har man mulighet til å ta utgangs-
punkt i befolkningsgrupper, arenaer eller situasjoner. På bakgrunn av dette, kan 
man se på ulykkestyper, risikoer og berørte parter, og finne helhetlige løsninger.

En start på arbeidet kan være å invitere deltakende aktører i samarbeidet til en 
rundebordssamtale, der man drøfter en spesiell situasjon eller et spesielt forhold, 
mulige fremgangsmåter og løsninger. Etter hvert vil man kanskje også oppdage 
at det er behov for å invitere flere aktører, f.eks. representanter for frivillige orga-
nisasjoner eller en ressursperson fra nabokommunen som har løst en tilsvarende 
utfordring på en god måte. 

PLANER OG 
TILTAK: 
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Nedenfor er det satt opp noen eksempler på forhold som kan by på utfordringer. 
Slike utfordringer er gode utgangspunkt for tverrfaglige diskusjoner. Det er behov 
for fagkunnskap fra ulike områder for å finne gode løsninger.  

En lokal liste over tilsvarende utfordringer lages på bakgrunn av den lokale kartleg-
gingen, analysene og målene som er satt for perioden. 

EKSEMPEL PÅ FORHOLD OG UTFORDRINGER 

Skole og barnehage
•	 Kommunens egne oversikt viser få alvorlige, men mange små ulykker i barne- 
 hager og skoler i kommunen. Hva kan gjøres for å redusere omfanget av dem?  
 Er kommunes kontroll med lekeplassutstyret tilstrekkelig?
•	 I	Opplæringslova,	om	elevenes	skolemiljø,	§	9a-2,	kan	man	blant	annet	 lese: 
 «Både ute- og inneforholdene skal være trivelige og slik utformet at risikoen for  
 at elevene skal skade seg er liten.» Dette ansvaret hviler på skoleeieren,  
 kommunen. Hvordan kan vi legge til rette for en trygg skole, og hvem følger  
 opp?
•	 En	barnehage	skal	på	tur	og	har	bestilt	minibuss	med	setebelter.	Når	bussen 
 ankommer barnehagen, viser det seg at bussen som mangler belter på alle  
 passasjerplasser. Hvordan håndterer barnehagen dette? Har barnehagen  
 rutiner for slike hendelser?
•	 En	skoleklasse	på	5.	trinn	skal	på	sykkeltur.	Har	skolen	hatt	sykkelopplæring?	 
 Er syklene i forskriftsmessig stand? Hvilke regler eller rutiner har skolen for  
 denne typen aktivitet?

Eldre
•	 Brannvesenet	 melder	 om	 økt	 brannrisiko	 for	 kommunens	 eldre,	 og	 flere	 
 nabokommuner har hatt tragiske brannulykker i denne aldersgruppen. Hvordan  
 kan kommunens fagområder samarbeide for å finne gode løsninger? Samar- 
 beider brannvesenet med hjemmetjenesten? Vet brannsjefen hvor de som  
 trenger assistanse ved rømning bor?
•	 Kommunestatistikken	viser	at	alle	fotgjengerne	som	ble	skadd	i	trafikken	i	fjor,	 
 var over 60 år. Hvordan tilrettelegger vi for stadig flere eldre i trafikken?
•	 Kommunen	har	mange	eldre	og	ønsker	at	de	skal	kunne	bo	i	eget	hjem	så	lenge 
 som mulig, hva er det da viktig å tenke på? Kan det settes i verk særlige sikker- 
 hetstiltak for å tilrettelegge for den enkelte? 

Foto: C
olorbox.com
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Trafikk
•	 I	 kommunen	 har	 det	 vært	 en	 tragisk	 dødsulykke	 i	 forbindelse	med	 kryssing	 
 av en usikret planovergang. Det er observert mye uvettig kryssing og flere  
 nestenulykker; samtidig er det planlagt utvidelse av skolen som ligger tett ved.  
 Hva kan gjøres for å sikre overgangen? Er det andre slike eksempler i  
 kommunen som også må følges opp? 
•	 Hjemmehjelptjenesten	 i	 kommunen	 har	 vært	 involvert	 i	 flere	 trafikkulykker.	 
 Er ferdsel i trafikken tilstrekkelig risikovurdert? Har de det for travelt? Kjøres det  
 for fort?

Vann og drukning
•	 Kommunen	skal	utvikle	et	nytt	boligområde	der	det	tidligere	var	havn.	Hva	skal	 
 man tenke på? Finnes det spesielle krav for leidere? Bør man ha gjerde ved  
 vannkanten?
•	 Antall	omkomne	fra	fritidsbåter	er	halvert	de	siste	20	årene,	men	den	positive 
 utviklingen synes å ha opphørt de siste 3-4 årene. Hva gjør vi for å gjenoppta 
 den positive trenden? 
•	 En	undersøkelse	 viser	 at	bare	54	%	av	 12-åringene	kan	svømme.	Her	 trengs 
 tiltak, spesielt rettet mot minoritetsgrupper. Hvem tar ansvar?
•	 «Fiske	og	 friluftsliv» er en forbrukertjeneste som årlig tar imot turister fra hele  
 Europa. I fjor omkom tre tyske turister i en båtulykke. Ulykken var svært  
 krevende å håndtere både for redningstjenesten og kommunens kriseledelse.  
 Hvordan kan slike ulykker forebygges? Bør det etableres et særlig samarbeid 
 med «Fiske og friluftsliv» og andre tilsvarende aktører?

Forbrukertjenester
•	 Om	sommeren	 kommer	mange	 tilreisende	 for	 å	 delta	 i	 det	 aktive	 idretts-	 og	 
 kulturlivet i kommunen. Hvilke sikkerhetskrav stiller kommunen til tilbydere  
 av forbrukertjenester? 

Fyrverkeri og eksplosiver
•	 Virksomhet	«Farlige	fyrverkerier	AS» ligger i nabokommunen. Det har vært noen  
 uhell der tidligere. Hvordan skal befolkning informeres om forholdsregler ved 
 en ev. ny hendelse?
•	 Kommunen	har	et	attraktivt	område	for	boliger	i	nærheten	av	et	tyngde- 
 punktslager for distribusjon av eksplosiver. Er dette en hensiktsmessig  
 plassering? Hva er sannsynligheten for detonasjon og hvilke konsekvenser 
 vil det få for boligene og beboerne hvis eksplosivlageret detonerer?  
•	 Kommunens	innbyggere	har	lenge	hatt	tradisjoner	for	oppskytning	av	fyrverkeri 
 på nyttårsaften fra en fotballøkke omringet av både nye og eldre trehus.  Er dette  
 et egnet sted for oppskytingen?  Har kommunen gjort noen vurderinger av hvor 
 i kommunen privat oppskyting av fyrverkeri helst bør foregå? 
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Utbygging og skred
•	 Det	 har	 skjedd	 flere	 ulykker	 i	 forbindelse	 med	 bygging	 av	 en	 ny	 skole.	 Har	 
 kommunen som byggherre kontroll på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i  
 prosjektet?
•	 Kommunen	har	erfart	to	større	rasulykker	det	siste	året.	Heldigvis	har	ingen	liv	 
 gått tapt men det er alltid risiko for nye skred. Har kommunen en oppdatert  
 oversikt over antall boliger i skredutsatte områder? Finnes det evakuerings- 
 planer? Hvem overvåker sikkerheten?
•	 Da	skoleveien	ble	tatt	av	flom	ble	det	satt	inn	båt	for	å	få	barna	til	skolen.	Men 
 sikringen av barna var ikke god nok. Hvem har ansvar for å overvåke sikker- 
 heten? 
•	 Flom-	og	vannskader	har	kostet	kommunen	millioner	og	hendelsene	har	vist	at	 
 beredskapsplanene må oppdateres. Hvordan kan vi sikre gode beredskaps- 
 planer? 

SAMHANDLING I PRAKSIS
Når utfordringer er identifisert og prioritert, bør det etablerte samarbeidet finne 
gode løsninger og tiltak. Her er det viktig å beholde et tverrsektorielt perspektiv 
og involvere alle aktuelle samarbeidspartnere. Ansvarsfordeling, tidsplaner og  
tiltaksoversikter sikrer fortgang i arbeidet. 

PÅLEGG ELLER INFORMASJONSTILTAK
Forskning viser at tiltak som pålegges sentralt eller lokalt, er mest effektive,  
for eksempel krav om bruk av bilbelte, hjelmpåbud i slalåmbakken eller  
særlige ulykkesforebyggende tiltak i skolens ordensreglement. Men det er ikke  
alltid  hensiktsmessig eller mulig med pålegg. Noen ganger er det naturlig å velge 
 andre fremgangsmåter, for eksempel informasjonstiltak, fysiske endringer i miljøet  
eller ulike former for belønning. Valg av tiltak er også en verdivurdering knyttet til 
individets frihet og samfunnets behov.

Lokale initiativ, godt forankret og med mange medvirkende aktører, har også god 
effekt. Sykkelulykker kan f.eks. reduseres ved at skolen, i samarbeid med Statens 
Vegvesen, Trygg Trafikk, politiet og foreldrene, gjennomfører opplæringstiltak 
før sykkelen kan tas i bruk på skoleveien. Mange skoler deler ut «sykkellappen» 
når elevene har klart en sykkelprøve. Et pålegg i ordensreglementet om bruk av  
sykkelhjelm i skoletiden og på veg til og fra skolen, og på vei til og fra fritids- 
aktiviteter kan redusere konsekvensene av mulige ulykker.
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ARENATENKING
Kommunen har mange arenaer og møtesteder der det er mulig å nå ut med  
informasjon, for eksempel barnehager og helsestasjoner. Barnehagen er også en 
arena der ulykker kan oppstå, og hvor det kan være nyttig å lære om forebygging. 
Skole og idrettsarenaer er viktige samlingspunkt for informasjon og læring, også 
når det gjelder forebygging av ulykker. 

I ulykkesstatistikken ser vi at eldre er overrepresentert når det gjelder brann-  
og fallulykker. De har også mange utfordringer i trafikken. Mange kommunale 
virksomheter har sin oppmerksomhet rettet mot denne gruppen. Her er det viktig 
med et tverrfaglig samarbeid som også kan inkludere andre lokale aktører. Enkelte 
kommuner har også opprettet egne helsestasjoner for eldre for å kunne nå ut med 
informasjon. 

Det etablerte samarbeidet bør også drøfte om det finnes spesielt sårbare grup-
per i kommunen som bør få oppmerksomhet i det ulykkesforbyggende arbeidet,  
for eksempel minoritetsgrupper, rusavhengige, grupper med nedsatt fysisk og 
psykisk funksjonsevne etc.

PLAN FOR OPPFØLGING – HANDLINGSDEL – FOR DET 
ULYKKESFOREBYGGENDE ARBEIDET
Det etablerte samarbeidet utarbeider en samlet plan for oppfølging på bakgrunn 
av de utfordringer og tiltak som er diskutert. Planen må forankres i kommunens 
ledelse og være en del av kommuneplanen. 

Oppfølgingsplanen bør ansvarliggjøre kommunen som helhet, men ha et 
spesifisert delansvar for de mer sektorspesifikke tiltakene. 

 

Foto: C
olorbox.com
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5d  EVALUERING 

EVALUERINGEN ER BASIS FOR DET VIDERE ARBEIDET

Allerede når mål og strategier, planer og tiltak utarbeides og vedtas, bør det fram-
gå når og hvordan de skal evalueres. Når plan- og prosjektperioden er inne i siste 
fase, bør organiseringen av arbeidet og de ulike prosjekt- og tiltaksevalueringene 
gjennomgås og ses i sammenheng. 

I gjennomgangen og ved revisjon hvert fjerde år bør følgende 
spørsmål belyses: 
•	 Har	vi	god	nok	lokal	oversikt?
•	 Har	vi	organisert	arbeidet	på	en	hensiktsmessig	måte?	
•	 Hva	har	vi	gjort	bra	og	hva	kan	gjøres	annerledes	videre?		
•	 Har	vi	nådd	de	resultatene	vi	ønsket?	
•	 Har	noen	tiltak	truffet	bedre	enn	andre?	Hva	kjennetegner	dem?	
 Er det forhold ved disse som kan videreføres på andre områder?
•	 Hvordan	har	samarbeidet	fungert?
•	 Hva	har	vært	styrker	og	svakheter	i	arbeidet?
•	 Har	antall	skader	og	ulykker	blitt	redusert?	
•	 Har	risiko-	og	skadebildet	endret	seg?
•	 Er	det	andre	utfordringer	i	kommunen	det	ulykkesforebyggende	arbeidet	
 må ta hensyn til?
•	 Må	mål,	strategier	og	tiltak	endres?
•	 Hvilke	andre	erfaringer	har	vi	gjort?

Når man har innhentet svar på disse og andre aktuelle spørsmål, er det tid for å 
gjøre en ny situasjonsanalyse, utarbeide en ny kartlegging av risiko- og ulykkes-
forekomst og begynne en ny runde i kvalitetssirkelen. Men denne gangen starter 
arbeidet på et høyere nivå, med mer kunnskap. Slik sikres en kontinuerlig kvalitets-
forbedring og en robust ramme for det ulykkesforebyggende arbeidet.  

KONTROLL OG TILSYN
Gjennom kommuneloven har kommunen ansvar for egenkontroll av lovpålagte 
oppgaver. I gjennomføringen av denne kontrollen er det viktig at kommunen ser 

EVALUERING: 
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tverrfaglig på utfordringer, og vurderer om man har nådd oppsatte mål om tverr-
faglig samarbeid. Også folkehelseloven gir kommunen (og fylkeskommunen)  
ansvar for å føre internkontroll for å sikre at kravene i loven blir overholdt. 

Arbeidstilsynet, Fylkesmannen, brannvesen og den lokale el-sikkerhets- 
myndigheten fører tilsyn med kommunen som virksomhet etter bestemmelsene  
i HMS-regelverket. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunens plikter i  
lovgivningen innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, helse, oppvekst og  
utdanning, og folkehelsearbeidet. 

Kommunens egne kontroller og tilsynsmyndighetenes rapporter kan være en god 
hjelp i arbeidet. Det er mye læring å hente fra de kontroller som er gjennomført.

Foto: C
olorbox.com
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6 AVSLUTNING
Dette heftet er et bidrag til å støtte det ulykkesforebyggende arbeidet lokalt.  
Det er som nevnt innledningsvis en første versjon, med utgangspunkt i et  
kommunalt perspektiv og av plasshensyn også avgrenset. 

Nedenfor er nyttige lenker som kan brukes for mer informasjon.

Arbeidsgruppen som står bak utarbeidelsen av heftet, ønsker å dra nytte av  
kommunenes erfaringer med heftet i det videre arbeidet med å utvikle det lokale og 
regionale ulykkesforebyggende arbeidet.

Lykke til!

FOR MER INFORMASJON, SE DISSE NETTSIDENE:
•	 Arbeidstilsynet:	arbeidstilsynet.no
•	 Direktoratet	for	samfunnssikkerhet	og	beredskap	(DSB):	dsb.no
•	 Helsedirektoratet: helsedirektoratet.no
•	 Integrerings-	og	mangfoldsdirektoratet:	imdi.no
•	 Nasjonalt	folkehelseinstitutt: fhi.no
•	 Politidirektoratet:	politi.no/politidirektoratet
•	 Sjøfartsdirektoratet:	sjofartsdir.no
•	 Skadeforebyggende	forum/trygge	lokalsamfunn: skafor.org
•	 Utdanningsdirektoratet:	udir.no
•	 Vegdirektoratet:	vegvesen.no

Andre nyttige lenker: 
•	 Helsedirektoratet	og	Kompetansesenter	rus: Kommunetorget.no
•	 Kriminalitetsforebyggende	råd: krad.no
•	 Sjøfartsdirektoratet:	Sjovett.no
•	 Trygg	Trafikk: Trafikksikkerkommune.no
•	 Myndigheten	för	samhällsskydd	och	beredskap:	msb.se og dinsakerhet.se
•	 DSB: Sikkerhverdag.no
•	 Nasjonalt	senter	for	samhandling	og	telemedisin:	helsekompetanse.no
•	 Norsafety:	norsafety.no

Andre relevante dokumenter: 
•	 Trygge	lokalsamfunn;	Modell	og	metode	(Skadeforebyggende	forum	2014)
•	 God	oversikt	–	en	forutsetning	for	god	folkehelse.	En	veileder	til	arbeidet	med	oversikt	over	helsetilstand	og	
 påvirkningsfaktorer (Helsedirektoratet 10/2013)
•	 Veilederne	«Miljø	og	helse	i	barnehagen» og «Miljø og helse i skolen» (Helsedirektoratet 2014, IS-2072 og IS-2073)
•	 Veileder	til	alvorlige	hendelser/beredskap	(Utdanningsdirektoratet)
•	 Nasjonal	tiltaksplan	for	trafikksikkerhet	på	veg	2014-2017	(Vegdirektoratet	2014)
•	 Veileder	for	sikkerhet	ved	store	arrangementer	(DSB	2013)
•	 Samfunnssikkerhet	i	plan-	og	bygningsloven	(DSB	2012)
•	 Trygghet	i	hjemmet	for	eldre	(DSB	2012)

http://www.arbeidstilsynet.no
http://www.dsb.no
http://www.helsedirektoratet.no
http://www.imdi.no
http://www.fhi.no
http://www.politi.no/politidirektoratet
http://www.sjofartsdir.no
http://www.skafor.org
http://www.udir.no
http://www.vegvesen.no
http://www.kommunetorget.no
http://www.krad.no
http://www.sjovett.no
http://www.trafikksikkerkommune.no
http://www.msb.se
http://www.dinsakerhet.se
http://www.sikkerhverdag.no
http://www.helsekompetanse.no
http://www.norsafety.no
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