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Høring  -  NOU 2012 4 Trygg hjemme  -  brannsikkerhet for utsatte
gupper

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartements brev av 21. februar 2012 om høring
NOU 2012: 4 Trygg hjemme.

Høringen utreder mulige tiltak og virkemidler som kan bedre brannsikkerheten til
spesielt utsatte og sårbare grupper. I følge utvalget er styrking og prioritering av det
forebyggende arbeidet nødvendig dersom personskader og død som følge av brann
skal reduseres og de viktigste tiltakene er knyttet til økt sikkerhet i boliger. Innsatsen
bør derfor i følge utvalget rettes mot oppsøkende virksomhet i folks hjem, med
konkrete risikovurderinger og oppfølgende tiltak. Mange av de forebyggende tiltakene
ligger i regi av kommunene. Utvalget vurderer at kommuner må få et klarere ansvar
for det forebyggende arbeidet og at staten må understøtte arbeidet gjennom
oppfølging (regelverk, styringsdialog og veiledning).

IMDi er positiv til tiltak som bedrer brannsikkerheten til spesielt utsatte og sårbare
grupper. IMDi støtter også en bredere tolking av hvem som anses å være særskilte
risikogrupper. Utvalget nevner bl.a. personer med redusert boevne, kortere botid i
Norge, svakere/manglende norske språkkunnskaper og betydningen av sosio-
kulturelle faktorer.

IMDi ønsker på bakgrunn av ulike studier, funn og erfaringer å tilføye at
"systemkunnskap" om offentlig forvaltning (om blant annet ansvar, oppgaver og
organisering av arbeidet kommuner gjør) også er en avgjørende faktor i kartlegging
og oppfølging av risikogrupper. Gode språkkunnskaper eller lengre botid innebærer
nødvendigvis ikke at personer forstår fullt ut hvordan de skal forholde seg til det
forebyggende arbeidet. I statens oppfølging gjennom veiledning, styringsdialog og
regelverk, vil det være behov for å sikre at tiltakene som foreslås også er tilpasset



personer med lite systemkunnskap, i tillegg til de med redusert boevne, kortere botid
og svakere norske språkkunnskaper. Tiltakene og virkemidler må følgelig basere seg
på en utforming som ivaretar disse hensyn.
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