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«Trygghetsvandring i nærmiljøet —et medvirkningsprosjekt i regi av
Skadeforebyggende forum»: Rapport om bruk av tildelt tilskudd over
kap. 590 post 81

Vi viser til brev av 14.9.2016 og mottatt bevilgning på kr 200.000 til prosjektet «Trygghetsvandring i nærmiljøet —et medvirkningsprosjekt i regi av Skadeforebyggende forum».
Prosjektet inngår som en del av satsningen «Risikorydding —en nasjonal dugnad for økt
sikkerhet i hjem og nærmiljø», som er knyttet opp til vårt arbeid med Trygge lokalsamfunn.

Trygghetsvandring

som metode og verktøy i arbeidet

Som en del av vårt prosjekt Risikorydding har vi lansert Trygghetsvondringer som en metode
for å skape medvirkning og bevisstgjøring i lokalmiljøet. Herigjennom vil vi invitere lag og
foreninger, skoler, interesseorganisasjoner og andre til å se nærmere på nærmiljøet.
Målsettingen er å kartlegge og registrere så vel potensielle farer og risiko som positive
kvaliteter i lokalmiljøet og slik få et bedre grunnlag for utviklingen av et positivt nærmiljø.
Det ble søkt om midler til å utvikle:
Informasjonsfolder:
konseptet/metoden,

En enkel introduksjonsfolder

som forklarer og promoterer
for å spre kjennskap og bidra til lokal planlegging.

Vandreoppskrifter / veiledning: Et sett vandringsopplegg som er tilpasset ulike områder,
med forhold gruppen skal se etter og kartlegge, som grunnlag for rapportering.
Kartleggingssystem:

Et funksjonelt

faktorer, inkl, elektroniske

system for registrering og rapportering

kart for innplotting

av identifiserte

og avmelding.

Brosjyre og vandringsguider ble utarbeidet høsten 2016 i samarbeid med lokale aktører og
Skadeforebyggende forums kontaktnett sentralt. Dette materiellet ligger nå tilgjengelig på
www.Risikor
ddin .no med mulighet for lokal tilpassing, for utskrift eller elektronisk brukt.
Brosjyren er også publisert i trykt versjon og spredd på konferanser til kommuner etc.
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Et digitalt verktøy for å støtte gjennomføringen trygghetsvandringer er utviklet. Det benytter
kart og geodata for digital kartlegging, og legger til rette for samhandling i gruppene som
deltar i vandringer. Verktøyet er web-basert og tilpasset alle plattformer. Det er primært
tenkt brukt av grupper, men kan også brukes av enkeltpersoner —for kartlegging av nærmiljø
og melding til myndigheter.
Verktøyet krever brukerinnlogging, enten ved at man oppretter en bruker eller logger seg
inn ved hjelp av Facebook- eller Google-konto. Brukerne kan opprette vandringer og invitere
andre til å delta. Verktøyet sender e-post med invitasjon, og en unik kode som de inviterte
kan bruke til å slå opp den aktuelle vandringen. Ved vandringer åpnes en webapplikasjon der
brukerne kan avmerke sine funn i kart eller satellittfoto, ta bilde av og beskrive funnet, og
sende det inn, først til moderator, så til andre og evt. myndigheter.
Kartleggingssystemet vil bli lansert for et større publikum i vår. Pilotversjonen er i bruk og vi
har hatt testrunde med innrapportering av feil og mangler som nå rettes opp. Testversjonen
finnes på www.dev.risikor ddin .no.

Milepælsliste 2016:
Brosjyre «Sammen for et tryggere nærmiljø» ferdigstilt

i september 2016

Workshop i samarbeid med Tønsberg kommune, fem lokale velforeninger
Vestfold fylkeskommune, september 2016

og

Workshop i samarbeid med Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune, september 2016
Presentasjon av Risikorydding på WHO-konferansen «Safety 2016» i Tampere, Finland,
september 2016, innspill og diskusjon med internasjonale

aktører

Presentasjon av «Trygghetsvandring

som metode» på seminar i Ski, oktober 2016
som metode for lokalt skade-forebyggende
for Trygge lokalsamfunn, november 2016

Presentasjon og drøfting av Trygghetsvandringer
arbeid på nettverksmøte

Utvikling av vandringsguider

og veiledningsmateriell

september / oktober 2016

Forprosess, kartlegging av aktører og muligheter og utvikling av digitalt verktøy,
november 2016 —mars 2017

Anvendelsen av midlene fra KMD
Skadeforebyggende forum har iverksatt prosjekt «Trygghetsvandring i nærmiljøet» i tråd
med søknad og tildeling. Grunnet lavere tilskuddsbeløp enn omsøkt, og senere tildeling enn
forutsatt, har det planlagte opplegget imidlertid måttet nedskaleres og den skisserte
milepælsplan forskyves noe. Totalbudsjettet ble redusert og prosjektoppstarten utsatt fra
august til september 2016.
Det vises til at vi i søknaden har definert dette som et ettårig utviklingsprosjekt, og arbeidet
pågår følgelig fortsatt. Midlene fra KMD er anvendt i prosjektets første halvår, i fase 1 og 2.
Bevilgede midler har blitt prioritert til utvikling av en elektronisk løsning for registrering og
innrapportering ved hjelp av hensiktsmessige kart- og geodatavirkemidler.
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Fase1 (september—november 2016) besto av

og konseptutvikling.
Dette inkl. workshops i Larvik og Tønsberg, og seminar i Ski for å teste Trygghetsvandringer
som en medvirkningsmetode. Deretter ble en prosess for utvikling av det digitale
kartleggingsverktøyet igangsatt, aktører og samarbeidsmuligheter kartlagt, behov og
tekniske muligheter konkretisert.

Fase2 (november 2016—februar 2017) besto av løsningsutvikling og -testing.
Dette inkl, utvikling og løpende testing av selve det digitale kartleggingsverktøyet, og
videreutvikling av vandringskonseptet i parallell med erfaringer fra teknologitestingen.
Fase3 (mars—juli 2017) består av pilottesting og klargjøring.
Applikasjonen ferdigstilles i mars—mai, bl.a. etter piloter og justeringer basert på
brukererfaringer. Parallelt forankres opplegget hos potensielle brukere, og markedsføres —
først og fremst gjennom etablerte nettverk, inkl. et Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn i
april. Det planlegges for full utrulling august 2017.

Kostnadsoversikt(kopi av fakturaer følger vedlagt)
Forprosjekt Trygghetsvandring

34.875,00

Utvikling av digitalt verktøy
Rådgivning, prosjektledelse, guide og brosjyre

96.750,00
78.093,75

SUM 209.718,75
Dette er kostnader direkte henført til de prioriterte tiltakene innenfor tildelingen fra KMD, jf.
søknad og tilsagn. I tillegg kommer kostander til trykking av brosjyre, utvikling av websider,
seminar og workshops, deler av kontor- og lønnskostnader for Skadeforebyggende forums
daglige leder og en prosjektmedarbeider etc.
Vedlagt følger signert årsregnskap for Skadeforebyggende forum. Det ble behandlet og
godkjent i styret 27. mars, og legges fram på årsmøtet 26. april 2017 med styrets anbefaling.
Vi vil om ønskelig kunne ettersende referat fra årsmøtet og revisjonsberetning, som vi ennå
ikke har mottatt.
Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart eller om dere trenger annen informasjon.

Med vennlig hilsen
144g1-71,-11
Eva Jakobson Vaagland
daglig leder
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