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NOU 2012:4 TRYGG HJEMME - BRANNSIKKERHET FOR UTSATTE GRUPPER – 
HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE 
 
Det vises til NOU 2012:4 Trygg hjemme – brannsikkerhet for utsatte grupper, som Justis- og 
beredskapsdepartementet sendte på høring 21.02.2012 med høringsfrist 01.06.2012. 
 
Oslo kommune ser det som positivt at det er foretatt en grundig og helhetlig utredning av 
brannsikkerhet for utsatte grupper. Det er pekt på viktige utfordringer og sentrale risikogrupper 
i forhold til brannsikkerhet, og en realisering av anbefalingene og foreslåtte tiltak vil sammen 
bidra til å styrke risikogruppenes brannsikkerhet. 
 
Vedlagt følger høringsuttalelse utarbeidet av Brann- og redningsetaten i Oslo. I tillegg til 
etatens grundige gjennomgang har Oslo kommune følgende merknader: 
 

− Under utredningens 1.5.1.2 omtales endringer i helseregelverk slik at helse- 
omsorgspersonell får plikt til å medvirke til at risiko blir redusert. Det er kommunens 
oppfatning at personell som ferdes jevnlig i den enkeltes hjem har anledning til å 
observere forhold knyttet til både beboere og hjemmet, og vil med en enkel opplæring 
kunne avdekke/oppdage forhold knyttet til brannsikkerhet. Det er imidlertid uklart hvor 
langt plikten og ansvaret vil gå, og hvor aktiv helsepersonellet skal være når det gjelder 
å redusere brannfare. Det bør også tydeliggjøres om andre kommunalt ansatte enn 
helsepersonell, som for eksempel en boligforvalter som er på hjemmebesøk, skal ha 
ansvar for å redusere brannfare. 
 

− Oslo kommune gir sin tilslutning til utredningens pkt 1.5.1.4 hvor det foreslås 
stimulerings- og støtteordninger som over en viss tid kan bringe alle boliger til pleie- og 
omsorgsformål på et akseptabelt sikkerhetsnivå. Det er viktig at boliger til pleie- og 
omsorgsformål oppgraderes med tanke på brann, og at automatiske slokkeanlegg er et 
godt tiltak. Forslaget om en nasjonal oppgraderingsplan for å løse oppgaven synes 
nødvendig. 

 
Oslo kommune disponerer mange boliger til pleie- og omsorgsformål. De eldste 
omsorgsboligene har ikke boligsprinkling. Fra 2000 har kommunen stilt krav om at nye 
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omsorgsboliger skal ha boligsprinkling. Også forslag til styrking av Husbankens 
virkemidler til ombygging og utbedringsformål med blant annet brannsikring av private 
boliger vurderes som et godt forslag. 
 

− Utredningens pkt 1.5.2 Organisering og effektiv ressursbruk i kommunene: Forslaget 
beskrevet under pkt 3 støttes, og det vises til at Oslo kommune tilbyr seniorveiledere 
hjemmebesøk hos eldre som ikke har hjemmetjenester. Ved besøket gjøres en sjekk av 
brannsikkerheten. Hjemmetjenesten gjør brannsjekk hos alle sine brukere og det er 
utarbeidet en egen sjekkliste til dette arbeidet.  

 
Under punkt 8 står ”det påhviler et ansvar å sørge for at sikkerhetsnivået i boligen til en 
hver tid er tilpasset personens funksjonsevne”. Generelt kan en si at en er enig i 
påpekningen at dette er kommunens ansvar og konkrete fysiske tiltak ofte vil redusere 
brannrisikoen vesentlig. På den annen side kan dette være en utfordring for kommunen 
å bli pålagt dette ansvaret, ettersom kommunen ikke kan kreve at beboerne skal flytte 
dersom personens funksjonsevne reduseres og pleiebehovet øker.  
 

− I utredningens pkt 6.6.4 fremheves at boligsprinkling i kombinasjon med røykvarslere vil 
øke brannsikkerheten. Oslo kommune er enig i dette utsagnet, men vil understreke at dette 
er en kostbar investering. En løsning for å få eiere av bygg til å installere dette for leietager 
(kommunen) er å få et påslag i husleie over x antall år for nedskriving av investeringen. Da 
betinger det at kommunen som leietager legger til rette for dette i budsjetteringen. Det er et 
godt forslag at en ordning som nevnt i pkt 6.11.1.5 og som er fremmet i NOU 2011 
Innovasjon i omsorg, hvor Husbanken har virkemidler til ombyggings- og 
utbedringsformål, også kunne dekke for eksempel boligsprinkling. 
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Vedlegg: Høringsuttalelse fra Brann- og redningsetaten i Oslo av 07.05.2012 
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