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FLORA TRYGT LOKALSAMFUNN (TL)

Vi viser til møte mellom Flora kommune og representantar for sertífiseringsrådet i Trygge

lokalsamfunn (TL) den 27. oktober 2016, og til vedlagde "Sertifiseringsfråsegn". Vi vil samtidig takke

for eit godt opplagt program for dagen.

l møtet vart arbeidet med den lokale skadeforebygginga i kommunen gjennomgått og drøfta. Møtet

viste at kommunen har organisert arbeidet og utvikla lokale tiltak i tråd med TL-modellen.

Representantane i Sertiflseringsrådet fekk stadfesta at TL-arbeidet er godt forankra, og vidare

utvikling av prosjektet vart drøfta.

Fråsegna frå Sertiflseringsrådet rådde til at kommunen vert sertifisert. Sertiflseringsrådet rosar

kommunen for det høge aktivitetsnivået i arbeidet, og særleg for aktivitetar retta både mot barn og

eldre. Rådet merkjer seg også det samarbeidet som er etablert mellom offentlege, private og frivillige

aktørar. Rådet vil særleg leggje vekt på ordninga med heimebesøk slik at fleire skal kunne bu heime

lengst mogleg, satsinga på trygge sykkelvegar og arbeidet ved frivilligsentralen.

Kommunen har dokumentert at dei krava som vert stilte for å bli godkjent som Trygt lokalsamfunn,

er oppfylte. Fråsegna frå Sertiflseringsrådet og vedtak i Skadeforebyggende forum gjer at Flora

kommune er godkjend som eit Trygt lokalsamfunn.

Vi vil gratulere kommunen med god innsats - og innbyggjarane med auka tryggleik. Røynslene frå

Flora vil kome andre kommunar til nytte, og dei planane som er lagde, vil verte til inspirasjon for

arbeidet i andre delar av landet.

Ta kontakt med oss når det er avgjort når og korleis de vil markere at kommunen er sertifisert som

Trygt lokalsamfunn. Det er verd ei marketing. Og vi vil gjerne vere med på markeringa og overrekkje

skilt og flagg som eit synleg teikn på at kommunen har fått status som Trygt lokalsamfunn. Vi stiller

også gjerne opp som samtalepart  /  rådgjevar når det gjeld arrangementet.

Med vennleg helsing

än J. x//mgfa KJ,
EvaJVaagland `

Dagleg leiar

Skadeforebyggende forum, Pb  2473  Solli, 0202  OSLO

tlf:  23  28  42  00, mail gost@skafor.org, web www.skafor.org



Trygge
Iokalsamfunn

Sertifiseringsuttalelse

Uttale/sen gjelder: Kommunenr.: 1401 Kommunens navn: Flora

Vi  har vurdert og gjennomført følgende:

-  Trygghetsprofil fra Flora kommune, datert 30.6.2016 og årsrapport for TL-arbeidet fra 2015

-  Folkehelseoversiktsdokument for Flora kommune 2016

-  Kommunal planstrategi 2016-2020 og kommuneplanen sin samfunnsdel 2016-2020 (2028)

-  Øvrige planer og informasjon om forebygging i Flora kommune på kommunens nettsted

-  Telefonmøter med Elisabeth Solheim, folkehelsekoordinator Flora kommune

Sertifiseringsmøte er gjennomført: 27. oktober 2016

Sertifisørene har følgende kommentarer:

Flora kommune har tatt i bruk TL-metoden i sitt arbeid for å forebygge ulykker og skader i

lokalsamfunnet. I 2016 har Flora utarbeidet oversiktsdokument folkehelse og videreført prioriteringene

inn i planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel for 2016-2020. Oversikten omfatter utviklingstrekk

og viktig statistikk, men minst like viktig er konklusjonene til sisti dokumentet. De legger grunnlaget for

utvikling av underliggende planer og tiltak. l framtiden vil vi oppfordre Flora til å styrke analysene i

oversiktsdokumentet ytterligere for å gjøre det enda mer informativt og nyttig som beslutningsgrunnlag.

Flora har gjennom flere år arbeidet grundig med skadeforebygging blant eldre. Motivet er at flere skal

kunne bo hjemme lengst mulig. Helsetjenesten gir alle over 78 år tilbud om hjemmebesøk, der

kartlegging av risikofaktorer knyttet til helse og bolig er viktige komponenter. Kommunen tilbyr

balansetrening for å forebygge fallskader. Parallelt jobber Brann- og beredskap med risikobasert

forebygging med hjemmebesøk, etter en modell der eldre blir fanget opp. Det er utfordrende å

identisere risikoutsatte, og vi ser fram til hvordan Flora kan utvikle sin modell. Evalueringene og dialog

med brukerne peker i retning av god effekt.

Trafikktrygghet er et annet satsingsområde. Under sertiflseringsmøtet har vi sett hvordan skole, FAU,

kommunen og politiet har samarbeidet for å forbedre trafikksituasjonen ved Florø barneskole og fått

flere til å gå og sykle til skolen. Tiltakene ved skolen henger også sammen med prosjektet Sykkelbyen

Florø. Biltrafikken er flyttet og redusert som følge av at flere går over fra foreldretransport til sykkel. Det

er inspirerende å se resultatene som både fremmer sykling, reduserer ulykkesrisiko og styrker

folkehelsen.

Sist, men ikke minst, vil vi berømme Flora for arbeidet som skjer ved frivilligsentralen. Den er en

katalysator for mange ulike aktiviteter og tilbud drevet av frivillige lag og foreninger. Aktiviteten er høy

og mangfoldig, og nært knyttet til to viktige satsinger i kommuneplanens samfunnsdel: å hindre

utenforskap og redusere ensomhet.

Beredskapsplanen for Flora er ikke revidert iht. lovkravet. Under sertifiseringsmøtet har vi imidlertid fått

forsikringer om at ny plan for beredskap og øvelser vil være klar i løpet av første kvartal 2017.

Vår konklusjon: Vi mener at Flora kommune bør bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn.

Dato: 27. oktober 2016

Sertifisører: f /\ ~
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