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Statsbudsjettets kap. 590 post 81 til lokal kompetanse og universell utforming - plan,
kart og geodata - Tilskudd til utvikling av verktøy for risikokartlegging - planlegging for
trygge lokalsamfunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besluttet å gi et tilskudd på
kr. 200.000,- til prosjektet "Trygghetsvandring i nærmiljøet" – et medvirkningsprosjekt i
regi av Skadeforebyggende forum. Tilskuddet går over kap. 590 post 81. Vi ber om skriftlig
tilbakemelding, snarest mulig, på at vilkårene er forstått og akseptert. Deretter vil beløpet
bli utbetalt til Deres konto.
Bakgrunn
Vi viser til Deres søknad av 1. juni i år og vårt foreløpige svar på e-post av 8. juli i år.
Det søkes om kr. 350.000,- til prosjektet "Trygghetsvandring i nærmiljøet". Dette er et
medvirkningsprosjekt der en basert på bl.a. bruk av kart og geodata, tar sikte på å fremme
gode arbeidsmåter og samarbeidsmodeller i det skadeforebyggende arbeidet.
Vurdering og konklusjon
Skadeforebyggende forum (Skafor) er en møteplass og en samarbeidsarena for tverrfaglig
samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Forumet har bl.a. utviklet og forvalter
den nasjonale modellen og metoden "Trygge lokalsamfunn" (TL). Modellen motiverer til bred
medvirkning for et bedre nærmiljø.
Prosjektet vil bli knyttet opp til arbeidet med "Trygge lokalsamfunn", en anerkjent modell for
lokalt skadeforebyggende arbeid og Skafors nye satsning «Risikorydding» - en nasjonal
dugnad for økt sikkerhet i hjem og nærmiljø. Denne har en grunnfinansiering fra
Gjensidigestiftelsen.
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Det legges vekt på at bred deltakelse i kartlegging og kunnskapsinnhenting er viktig for å
skape forankring, eierskap og kontakter. Dette bidrar til å skape endringslyst når målgruppen
selv har eierskap til kartlegging og risikovurdering. Med prosjektet vil forumet motivere til
medvirkning, øke kunnskapen om kartlegging som verktøy og grunnlag for planlegging og
betydningen av planlegging som et av flere tiltak for å forebygge skader og ulykker og utvikle
trygge lokalsamfunn for alle brukergrupper.
Forebygging av skader og ulykker er tett knyttet til planarbeid, inklusive arealplanlegging, iht.
plan- og bygningsloven. Dette ivaretar mest langsiktige hensyn; samtidig trengs forebygging
på kort sikt – i det daglige. Begge dimensjoner fordrer god kunnskap som grunnlag for
planlegging. Lovpålagt oversiktsarbeid, for å frambringe nødvendig kunnskap, må favne vidt
og gå dypt for å fange opp alle dimensjoner. Tradisjonelt planarbeid vil ikke godt nok
registrere forhold på mikroplanet. For å sikre et kunnskapsbasert plangrunnlag på dette nivået
trengs medvirkning.
Risikokartlegging på mikronivå bør skje med medvirkning fra dem som kjenner nærmiljøet
best, og som best kan gi innspill til planprosesser. Ulike metoder for slik medvirkning og cocreation brukes i oversikts- og planarbeid, men få går ned på laveste nivå; i nabolag og
nærmiljø. For å tilrettelegge for demokratisk deltakelse i planprosesser trengs metoder for
medvirkning og verktøy for kartlegging, samt rammer for oppfølging. Noen kommuner har
verktøy; andre ikke – og enkelte verktøy for tilrettelagt og organisert medvirkning til fysisk
kartlegging mangler.
Skafor bruker i dette prosjektet TL som forankringspunkt mot kommunen, tett knyttet opp til
de etablerte planprosesser. Forumet bruker det nye, nasjonale dugnadsprosjekt
"Risikorydding" (RR) for å iverksette Trygghetsvandringer i nærmiljøet (TVN) for
kartlegging og kunnskapsetablering. Disse vandringene skal motivere innbyggerne til
medvirkning i utvikling av eget nærmiljø gjennom kartlegging av forhold som skaper
usikkerhet, med risiko for ulykker og personskader. Trygghetsvandring innebærer at små
grupper gjennomfører fysisk kartlegging i et avgrenset område, og melder sine funn og
vurderinger inn til ansvarlig instans, ofte kommunale myndigheter. Dette er en
risikokartlegging på mikronivå, som vil fange opp faktorer og forhold av verdi for lokale
planprosesser som for øvrig; forhold som ellers lett blir oversett. Prosjektet vil bidra til
plankompetanse i befolkningen, og bevissthet om – og bidrag fra – mikronivået i kommunale
og regionale planstrukturer.
KMD ser positivt på dette kompetanseprosjektet og vurderer at det faller godt innenfor
tilskuddsordningens formål og retningslinjer. Vi har derfor besluttet å gi et tilskudd på kr.
200.000,- til dette tiltaket. Tilskuddet går over statsbudsjettets kap. 590 post 81. Beløpet vil i
sin helhet bli overført Deres konto så snart signert aksept er oss i hende.
Formelle betingelser
Bestillerreferanse KMD 40148 Koksvik bes brukt ved alle henvendelser til departementet i
saken. Faglig kontakt bes rettet til seniorrådgiver Einar Lund.
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Ved eventuelle kjøp av eksterne utredninger og anskaffelser skal statens regelverk legges til
grunn. Rapport med regnskap for tiltaket bes sendt departementet så snart det foreligger og
senest innen 1. april 2017. Regnskapet skal føres i henhold til regnskapsloven og attesteres av
revisor dersom det er krav om det. Det skal ikke beregnes moms for tiltaket. Finansieringen
skal spesifiseres slik at det kommer klart fram hva som er bevilget fra ulike instanser og til
hvilke formål midlene er benyttet.
Vi tar forbehold om at Riksrevisjonen eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan
iverksette kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene. Dersom dette ikke kan
dokumenteres, eller andre forutsetninger for gjennomføring av tiltaket endres slik at hele eller
deler av planene ikke lar seg gjennomføre, har KMD anledning til å kreve midlene tilbakeført.
Vi ber om skriftlig, signert tilbakemelding snarest mulig på at vilkårene for tilskuddet er
forstått og akseptert. Dette kan gjøres i form av en påtegning på mottatt tilskuddsbrev. Brevet
må deretter scannes og sendes KMDs postmottak. Tilskuddet vil deretter bli overført Deres
konto.
Vi ønsker lykke til med dette prosjektet.

Med hilsen

Erik Vieth Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør
Espen Koksvik
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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