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NAKMIs høringsuttalelse på NOU 2012:4 Trygg hjemme

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) etterlyser flere forslag til tiltak ret-
tet mot innvandrere og asylmottak. I kapittel 3 påpeker NOU'en en økt risiko for disse grup-
pene, og i kapitel 4 blir det beskrevet virkemidler som har vært utarbeidet. Dette blir etter
NAKMIs vurdering i for liten grad fulgt opp i Kapitel 6. NAKMI har derfor følgende forslag
som bør inkorporeres i NOU 2012:4, kapitel 6.

Asylmottak:
Tiltak 1: Brannverninformasjonen beboere i mottak får bør kvalitetssikres med tanke på til-
passing. Det bør utvikles standarder i forhold til språklig og kulturell tilpasning som alle
driftsoperatører blir pålagt å følge. Her kan det hentes erfaring fra Hero Norges tiltak som
beskrevet i boks 4.10.

Tiltak 2: Branner i mottak har i en del tilfeller vært påsatt. For å forhindre påsetting av brann
i mottak foreslår NAKMI en helsescreening av alle nyankomne. I tillegg til en forbedring av
bør de psykososiale forholdene og det psykiske helsevernet i mottak.

Arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og overføringsflyktninger:
Tiltak 1: Det bør utarbeides en kursmodul i brannvern som er tilpasset innvandrere, både med
tanke på innhold og språk. Kurset bør kombineres med kursmoduler i ulykkesforebygging,
førstehjelp og praktisk bruk av nødnummer Kursmodulen bør bli en fast del av Introduk-
sjonsprogrammet for nyankomne innvandrere og arbeidstreningskurs for innvandrere i regi
av NAV. Arbeidsgivere som selv har innhentet arbeidskraft fra utlandet bør pålegges å av-
holde kursmodulen for alle som har kontrakt som overstiger 6 mnd.

Tiltak 2: Som NOU'en påpeker bor mange arbeidsinnvandrere tett og i bygninger av dårlig
forfatning. Det bør derfor innføres en bedre kontroll med den delen av utleiemarkedet som
tilbyr kontrakter til arbeidsgivere.
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