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Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon som samler aktører fra offentlig,  privat og 
frivillig sektor til felles innsats. Skadeforebyggende forum arbeider tverrsektorielt, og utgår fra et 
livsløpsperspektiv. I samarbeid med medlemmer og samarbeidspartnere forsøker vi å identifisere 
grupper og sammenhenger som trenger spesiell innsats.  
 
Vi er jevnlig i kontakt med samarbeidspartnere, kommuner og organisasjoner som arbeider lokalt 
med skadeforebyggende arbeid. NOU 2012:4 løfter mange av de samme problemstillinger og behov 
som våre samarbeidspartnere peker på i ulike sammenheng.  
 
Vi har med interesse fulgt utvalgets arbeid og studert det forslag som er lagt fram. Vi har også hatt 
mulighet til å legge fram våre synspunkter i møte med utvalget. I vårt innlegg pekte vi på flere 
forhold og fremhevet bl. a. behov for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, gjerne i form av et lokalt 
samarbeidsfora der aktuelle aktører (brannvern, hjemmesykepleien, skole, politi, asylmottak, 
frivillige organisasjoner m. fl.) kan bidra med kunnskap og problemstillinger vedr risikogrupper og 
risikosammenhenger. På den måten blir mest mulig kunnskap tilgjengelig, problemstillingene blir 
forankret i flere avdelinger / organisasjoner, bevisstheten øker – og kjennskap over etatsgrenser gjør 
det enklere å ta kontakt når nye problemstillinger dukker opp. Et slikt forum gir også mange 
muligheter for å styrke det forebyggende arbeidet.  
 
Vi stiller oss positive til utvalgets forslag til tiltak for å bedre brannsikkerheten til særskilte 
risikogrupper, og generelt økt fokus på forebyggende arbeid.  
 
Vi støtter utvalgets forslag om prioritering av forebyggende arbeid, bedre ressursutnyttelse (og økt  
prioritering av hjemmebesøk og kontroll av elektriske anlegg) og at skadeforebygging må inn i 
sentralt regelverk. Vår erfaring viser at frivillig sektor kan være en viktig bidragsyter i arbeidet for økt 
sikkerhet, f eks i forbindelse med informasjonskampanjer og hjemmebesøk. Vi mener at det er 
ønskelig med bred deltakelse fra mange aktører i kommunene.  
 
Vi vil understreke behovet for å se over NAVs støtteordninger til brannforebyggende tiltak. Vi vil peke 
på at kommunale ”demonstrasjonsboliger” kan være en god måte å vise fram tekniske løsninger og 
forebyggingstiltak generelt. De kan brukes pedagogisk i det forebyggende arbeidet, og kan være 
spesielt viktig i forbindelse med undervisning av minoritetsgrupper med spesielle behov.  
 
Vi støtter også behovet for bedre statistikk og kunnskap om risikofaktorer og årsaksforhold, og ser 
behov for brannetterforsknings- og ulykkesanalyse-grupper for å hente ut mest mulig kunnskap når 
ulykker har skjedd.  
 
Med vennlig hilsen 
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