Invitasjon til dagsseminar om Trygge lokalsamfunn og prosjektet
”Troms fylke- trygt og tilgjenglig 2008-2011” i Tromsø 27.oktober 2010

Fylkestinget i Troms fattet i mars 2007 vedtak om at fylkeskommunen skal søke å oppnå
status som et ”Trygt lokalsamfunn” i tråd med de kriterier som er fastsatt av WHO.

Konseptet vektlegger forankring, systematikk, langsiktighet og samarbeid på tvers av
fagområder som metode i arbeidet for å forebygge skader og ulykker. Forskning viser at
denne arbeidsmetoden har effekt, og at ulykkesrisiko for mange aldersgrupper og typer
skader kan reduseres med 25 – 40 % dersom man klarer å mobilisere sentrale instanser,
næringsliv og frivillige organisasjoner i det lokale tiltaksarbeid.
I Harstad har man 15-20 års erfaring med systematisk skaderegistrering og
sikkerhetsfremmende arbeid. Det var derfor naturlig at NORSAFETY har bistått
fylkeskommunen i arbeidet med å kvalifisere fylket som et trygt lokalsamfunn. Dette
arbeidet resulterte i prosjektet ”Troms fylke trygt og tilgjenglig”.

Prosjektet eies av fylkeskommunen og er definert som et regionalt utviklingsprosjekt og
delvis finansiert gjennom regionale utviklingsmidler. I tillegg har Helse Nord RHF,
Fylkesmannen i Troms og Helsedirektoratet bidratt med finansiering. Prosjektet er inndelt i
tre faser med formål å ”kvalifisere” hele Troms fylke til å bli et trygt lokalsamfunn.

NORSAFETY har gjennomført to faser og fremdriften i prosjektet så langt er særdeles positiv.
Erfaringer som har blitt høstet i prosjektet gjennom et omfattende kompetanseprogram
hvor Sør-Troms regionen har fungert som et utprøvingsområde, vil kunne ha stor
overføringsverdi til resten av fylket, men også til andre deler av landet. Forankring av
prosjektet kan kobles opp mot fylkesplanen og flere andre fylkeskommunale planer.

Gjennom seminaret skal det informeres om prosjektet så langt. I tillegg skal det markere
oppstarten av fase III, og klarlegge hvordan arbeidet kan forankres i fylkeskommunen i de
øvrige tre delregioner i fylket og i KS
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Program 27.oktober
Sted: Fylkeshuset i Tromsø, Fylkestingsalen.
10.30-10.45

Velkommen, fylkesråd Mariam Rapp

10.45-11.15 ”Ulykker i Norge” – Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører
personskade 2009-2014. Hva sier Statsbudsjett 2011 - hva betyr ny
folkehelselov?
Arne-Marius Fosse, Helse-og omsorgsdepartementet
11.15-12.00 Presentasjon av prosjektet ”Troms fylke- trygt og tilgjenglig”
Stig Fredriksson og Svein H. Forsberg, NORSAFETY AS
Helge Eriksen, ordfører Harstad kommune/Regionrådet i Sør-Troms
Arne Ekman, tidl.ordfører og seniorrådgiver Ibestad kommune
Oddveig Nymo Dalbakk, helsesøster Skånland kommune
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.15 Erfaringer fra Trygge Lokalsamfunn i Norge
Emma Bjørnsen, folkehelserådgiver Sogn og Fjordane fylkeskommune
Lill Klæboe, avd.leder miljørettet helsevern Harstad kommune
13.15-13.30 Skadeforebyggende Forum; Nasjonalt sekretariat for Trygge lokalsamfunn
Norge og godkjenningsinstans for Trygge lokalsamfunn
Eva Jakobson Vaagland, daglig leder

13.30-13.45 En fortelling om en ulykke fra skolehverdagen på videregående, hva lærte
skolen - skjedde det noen endringer?
Torgeir Finsås, foresatt (og skoleelev Maria Finsås)
13.45-14.00 Pause
14.00-14.45

Plan for iverksetting i resten av fylkets kommuner og i fylkeskommunen/v
NORSAFETY og Troms fylkeskommune

14.45-15.30 Drøfting av planen og de foreslåtte tiltak
Avslutning, Terje Olsen fylkesordfører

Vi ber om tilbakemelding til undertegnede om deltakelse innen 15.oktober.
kristina.forsberg@tromsfylke.no
Tlf: 77 78 82 09

VEL MØTT!
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