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HØRING NOU 2012: 4 TRYGG HJEMME BRANNSIKKERHET
UTSATTE GRUPPER

FOR

Brannvesenet Sør —Rogaland IKS er positivt innstilt til utvalgets forslag, og de tiltak som
foreslås for å bedre brannsikkerheten for risikogrupper.
Brannvesenet Sør —Rogaland IKS er Norges nest største brannvesen og dekker kommunene Stavanger,
Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal. Vi ønsker å være innovative og
fremstå som et foregangsbrannvesen når det gjelder brannforebygging, og har alt jobbet en periode
spesifikt mot risikogrupper. Vi har i den sammenheng erfart at det er et meningsfylt arbeid som er svært
samfunnsnyttig. Men vi har også erfart utfordringer i enkelte situasjoner, og ønsker her å sette fokus på
noe av det vi mener er viktig å prioritere idet viktige fremtidige brannforebyggende arbeidet.
Vi vil presisere viktigheten for brannvesenet i det fremtidige brannforebyggende arbeidet at vi får på
plass en lovendring som gjør at brannvesenet / kommunen i langt større grad går på risikobaserte tilsyn i
særskilte brannobjekt, og på den måten kan få frigjort ressurser til annet forebyggende arbeid.
På samme måte bør feiingen behovsprøves, ettersom det i dag i stor grad blir bygd boliger med annen
type oppvarming enn tradisjonell vedfyring og moderne ildsteder gir adskillig mindre sot i pipeløp enn
tidligere. Vi kan heller ikke se at manglende feiing, i noen særlig grad kan knyttes til alvorlige
boligbranner. Vi vil imidlertid presisere at feiervesenets kontroll av ildsteder og brannsikkerheten
innvendig i bolighus må videreutvikles. Det er i den sammenheng avgjørende betydning for det
brannforebyggende arbeidet at det blir gitt tilgang til å gå tilsyn i alle boliger, uavhengig av om det er
montert ildsted eller ikke. I dette arbeidet kan frigjorte feierressurser benyttes i stor grad.
Det vil være viktig for brannvesenets forebyggende arbeid knyttet til risikogrupper, og ikke minst
enkeltpersoner med høy risiko for brann, at en får på plass lovverk som gjør oss i større grad i stand til å
jobbe forebyggende i forhold til de personene som ikke klarer å ivareta sin egen sikkerhet. I vårt arbeid
har vi sett en rekke eksempler på mennesker som utgjør en stor brannrisiko både for seg selv og ikke
minst for andre (naboer), uten at vi har et lovverk som godt nok ivaretar muligheten til å hjelpe disse
menneskene. Det blir da et paradoks at vi må "sitte på sidelinjen" og vente til det begynner å brenne før
vi har lovhjemmel til å ta oss inn til vedkomne. Da kan det alt være for sent.
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Brannvesenets beredskapspersonell innehar ressurser og kompetanse som langt større grad bør brukes i
brannforebyggende arbeidet enn det som blir gjort i dag. Det er viktig at beredskapsinnsatsen ikke blir
svekket som en følge at dette arbeidet. Vi mener like vel at det er betydelige ressurser som kan brukes
dersom beredskapspersonell utfører forebyggende arbeid i deler av den tiden de er på vakt, når det ikke
er beredskapsoppdrag.
For å kunne identifisere risikogrupper knyttet opp mot brann må dagens registreringssystemer endres
slik at en kan få en statistikk som sier noe om hvilke grupper som er brannutsatt. De parametrer som
blir målt per i dag er stort sett alder og kjønn. Det vil også være av avgjørende betydning for å
identifisere brannårsaker i et forebyggende fokus at en kan identifisere en høyere grad av brannårsakene
og får ned "årsak: ukjent" i statistikken.
Å øke brannsikkerheten til risikoutsatte grupper kan i all hovedsak deles i to kategorier. Enten ved å
øke kunnskapen rundt brannforebygging hos den enkelte og hos det helsepersonell som eventuelt jobber
opp denne, eller ved å innføre tekniske installasjoner som direkte brannvarsling og automatiske
slokkeanlegg. En kombinasjon av kunnskap og tekniske barrierer vil alltid være det beste. Vi ser
imidlertid at stadig flere hjelpetrengende bor i egen bolig der det er få branntekniske barrierer og har
minimalt med hjelp og tilsyn. Dette mener vi staten må ta konsekvensen av og innføre flere
sikkerhetsprodukter, som mobile vanntåkeanlegg, i hjelpemiddelsentralen sitt sortiment.
Helsepersonell gjør i dag en vesentlig innsats for å sikre ulike pasientgrupper, men det har i liten grad
vært fokusert på brannsikkerhet utenfor institusjonene. De som jobber inne i de private hjemmene har
en unik mulighet både til å registrere og heve brannsikkerheten til denne gruppen. De må gis kunnskap
og det må sees på om regelverket er tilpasset de faktiske forhold.
For å fremme best mulig brannsikkerhet hos risikogrupper er det viktig med det samarbeid mellom ulike
etater. Det er derfor av avgjørende betydning for det fremtidige brannforebyggende arbeidet at lovverk
og regelverk harmoneres, slik at det fremmer nødvendig samarbeidet.

NOU 2012:4 Trygg hjemme Brannsikkerhet for utsatte grupper, er i tråd med Brannvesenet SørRogaland IKS sitt slagord "sammen for en trygg og sikker fremtid".
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