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Høring – NOU 2012:4 Trygg hjemme - Brannsikkerhet for utsatte grupper 

 
     Pensjonistforbundet viser til departementets høringsbrev av 30.01.2012. Svarbrev sendes også til 

postmottak@jd.dep.no. Pensjonistforbundets uttalelse er på vegne av de samarbeidende 

organisasjonene Telepensjonistenes landsforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets 

Pensjonistforbund og LO- Stats pensjonistutvalg. NOU 2012:4 Trygg hjemme – Brannsikkerhet for 

utsatte grupper gir et meget godt bilde av brannrisikoen for utsatte grupper. Det er et 

gjennombearbeidet dokumenter som tar opp mange av de gode tiltakene som allerede gjøres, 

samtidig som det viser nye og gode løsninger for å fortsette å videreutvikle det allerede påbegynte 

arbeidet. Pensjonistforbundet støtter hovedtrekkene i utvalgets arbeid.  

 

     Brannforebyggende tiltak og virkemidler  

Forebyggende brannvern må ses på som en viktig del av den forebyggende og helsefremmende 
politikken rettet mot eldre. Pensjonistforbundet støtter derfor utvalget i at kommunene må få et 
klarere ansvar for det forebyggende brannvernarbeidet, og at de samlede ressursene kommunen 
disponerer må koordineres og utnyttes bedre for dette formålet. Innsatsen bør rette mot oppsøkende 
virksomhet i utsatte gruppers boliger, med konkrete risikovurderinger og oppfølgende tiltak. 
Besøkene bør som utgangspunkt være basert på frivillighet og samtykke.  

Pensjonistforbundet er enig i at en omprioritering av ressursene i retning av mer forebyggende arbeid 
også blant beredskapspersonell er nødvendig. Pensjonistforbundet vil anmerke at det også vil være 
nødvendig med et økt fokus på forebyggende brannvern i etterutdanningen i brannvesenet i tillegg til 
kursing av alle ansatte i pleie, - og omsorgsektoren. Pensjonistforbundet mener derfor at noe av 
innsatsen også bør rettes mot å styrke kommunenes kunnskaper og kompetanse på området. Det er 
spesielt viktig at hjemmetjenestene får nødvendig opplæring i forebyggende brannvern. Et hovedmål 
i det forebyggende brannvernarbeidet bør være å gjennomgå brannforskriftene, med tanke på å sikre 
montering og vedlikehold av nødvendig brannvernutstyr som kan gi eldre beboere større trygghet i 
egne hjem. Departementet bør definere nye rammer og hovedmålene for det nye arbeidet med 
brannforebygging. Statlig oppfølging bør finne sted gjennom regelverk, styringsdialog, og veiledning - 
som har som mål å styrke det skadeforebyggende arbeidet. Finansiering av tiltak bør fordeles 
mellom statlige støtteordninger, hjelpemiddeltilbud og kommunale tilbud. 

Endringer i helseregelverket 

Pensjonistforbundet mener at slik det er i dag så kan helsepersonells taushetsplikt i verste fall 

medføre at andre kommunale etater ikke varsles om forhold som utgjør brannfare. Kommunale etater 

bør kunne utveksle informasjon og samarbeide om det forebyggende brannvernet. Hensynet til den 
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enkeltes sikkerhet bør komme foran taushetsplikten, på dette området. Vi er derfor enige i utvalget i 

at det er nødvendig å endre helsepersonell-loven med tilhørende forskrifter. Dette slik at 

helsepersonell får plikt til å varsle andre etater om alle forhold som kan utgjøre brannfare i boliger til 

personer som mottar bistand.  

 

Endringer i folketrygdloven og hjelpemiddelsystemet 

Det er viktig å legge til rette for at eldre kan bli boende hjemme så lenge som mulig. De fleste eldre 

ønsker også å bo hjemme så lenge som de har muligheten til det, og er trygge i sitt eget hjem. Noe 

som også vil spare det offentlige for betydelige utgifter. Hvis disse personene hadde bodd på 

sykehjem ville det offentlige tatt ansvar og kostet det økonomiske i forhold til brannsikkerhet.  I tillegg 

viser erfaringer at utsatte grupper ofte lar være å skaffe slikt utstyr om de må betale dette selv. 

Pensjonistforbundet mener derfor at brannsikringsutstyret som anskaffes etter en faglig tilrådning fra 

helsepersonell og/eller brannvesenet bør være gratis. I følge Arbeidsdepartementet faller 

brannsikringsutstyr utenfor hjelpemiddelsentralens vareutvalg. Vi støtter derfor utvalgte i at slikt utstyr 

bør være en del av hjelpemiddelsentralens vareutvalg.  

 

Økonomiske stimuleringsordninger for oppgradering av boliger til pleie- og omsorgs formål 

 

Pensjonistforbundet mener at Omsorgsboliger bør oppgraderes fra risikoklasse 4 til 6 i forhold til 

brannsikkerhet. Dette begrunner Pensjonistforbundet i at i dag er det en praksis i mange kommuner 

at de bruker omsorgsboliger til hjelpetrengende som egentlig burde ha vært på sykehjem – sette 

skjer på grunn av mangel på sykehjemsplasser. Mange av de som bor der er derfor sterkt 

hjelpetrengende og/eller sengeliggende. De kan derfor ikke bringe seg selv i sikkerhet uten 

assistanse Omsorgsboliger og sykehjem bør derfor vurderes likt i forhold til brannrisiko.. 

Omsorgsboliger må derfor plasseres i samme risikogruppe som institusjoner.  

 

Vi er enige med utvalget at det bør etableres økonomiske stimulerings, - og støtteordninger for å 

oppnå dette. Ordningen bør administreres av Husbanken. 

 

Pensjonistforbundet mener at investeringstilskudd til brannforebyggende tiltak bør 

øremerkes. 

 
 
Pensjonistforbundet  
 

Harald Olimb Norman                                                                       Tone Bye 

Generalsekretær                                                                               Konsulent sosialsaker  
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