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Høring NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for
utsatte grupper

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0) er en sammenslutning av 72
organisasjoner med over 335 000 medlemmer. Blant våre medlemsorganisasjoner er
det mange som faller inn under det utvalget beskriver som særskilte risikogrupper
ved brann i hjemmet, og som har behov for spesielt tilrettelagte brannverntiltak. FF0
er derfor glad for anbefalingene til utvalget om økt fokus på sikkerhet i boliger, og
oppsøkende virksomhet mot utsatte grupper i deres hjem.

FFOs generelle inntrykk er at utvalget har gjort en grundig jobb, og kommer med
mange gode beskrivelser, anbefalinger og forslag til tiltak. Vårt innspill handler i stor
grad om å inkludere funksjonshemmedes organisasjoner og brukerne selv i
implementeringen av tiltakene som foreslås (brukermedvirkning på systemnivå og
individuell brukermedvirkning).

Utvalget beskriver tre hovedutfordringer:

1. Mangelfull kjennskap til akkurat de personer som er særlig utsatt for brann, og
som derfor har behov for særskilte tiltak.
2. Nødvendigheten av å konkretisere hvilke tiltak som skal gjennomføres i de enkelte
tilfellene hvor faktiske behov er avdekket.
3. Nødvendigheten for tiltak av mer generell karakter, som ikke retter seg spesifikt
inn mot de enkelte tilfellene eller personene, men som gir overordnede føringer og
rammer for lokal innsats.

FF0 tror at brukermedvirkning kan bidra til å imøtekomme disse tre utfordringene: fra
funksjonshemmedes organisasjoner lokalt for å få tak i brukergruppene, og for å få
økt kunnskap om disse (punkt log 3), og individuelt for å få på plass riktige tiltak for
den enkelte (punkt 2).

Brannsikkerhet i ordinære boliger
I ordinære boliger er det i dag den enkeltes ansvar å sørge for tilfredsstillende
sikkerhet mot brann. Mange funksjonshemmede, spesielt personer med
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bevegelseshemninger eller orienteringshemninger (syns- og hørselshemmede og
personer med forståelsesproblemer), vil ha behov for særskilte tiltak for å oppnå en
tilfredsstillende brannsikkerhet. FF0 støtter utvalgets syn på at slike særskilte tiltak
må settes inn, og at det må gjelde alle ordinære boliger, herunder omsorgsboliger.

Til utvalgets anbefalinger
På sentralt nivå foreslår utvalget endring og samordning av styringssignaler og
reguleringer som tydeliggjør kommunenes plikter til å følge opp utsatte grupper, men
som samtidig understøtter lokale prioriteringer og gir handlingsrom for iverksetting av
tiltak. Oppsummert vil kommunens ansvar og endringer i prioriteringer, slik utvalget
foreslår, være å:

a) Kartlegge risikogrupper for brann,
b) Foreta en individuell risikovurdering og
c) Vurdere behov for tiltak og støtte til finansiering

FF0 støtter dette, og de tiltakene som foreslås under punktene. Spesielt viktig er
etablering av en rådgivningstjeneste for boligtilpasning i samarbeid mellom
kommunene, Husbanken og NAV/ hjelpemiddelsentralene, og en presisering av at
tilbudet bør inkludere skadeforebyggelse og brannsikkerhet. FF0 foreslår i tillegg at
lokale organisasjoner for funksjonshemmede og deres kunnskap og erfaringer rundt
utsatte grupper trekkes inn i dette.

Utvalget ser et tydelig behov for bedret kunnskap om risikoutsatte grupper, siden de
erkjenner at man i dag vet for lite om hvem disse gruppene er, og hva som
kjennetegner dem. Utvalget foreslår som tiltak at ulike etater som er i kontakt med
potensielle risikoutsatte grupper samarbeider, og at det etableres arenaer for slikt
samarbeid. FF0 støtter dette, og mener lokale organisasjoner for funksjonshemmede
også må trekkes inn i kunnskapsforbedringen og i de lokale samarbeidsarenaene.

Med vennlig hilsen
UN S ONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

arl Ovesen
ss. generalsekretær
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