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Brannsikkerhet for utsatte grupper, uttalelse fra Sørum kommune.  
 
Det vises til hørings-NOU 2012:4 Trygg hjemme, brannsikkerhet for utsatte grupper med 
høringsfrist 01.06.12. 
 
Sørum kommune er i utgangspunktet enig i de forslag som fremmes i høringsuttalelsen 
imidlertid er det vanskelig å se de positive tiltakene lar seg realisere uten økte 
rammebevilgninger.  
 
Det legges til grunn at de foreslåtte lovendringer gjennomføres. 
 
Vår innvending til forskriften er den økonomiske løsningen som fremlegges som 
grunnlag for gjennomføringen. 
 
Fra vårt ståsted kan ikke vi se at det er foretatt gode nok vurderinger mht 
finansieringsordningen for forskriften. 
 
Det legges til grunn at avgiftene som skal dekke kommunenes kostnader til 
brannforebyggende tiltak skal ha samme nivå som dagens. Samtidig legges det opp til en 
betydelig aktivitetsøkning med bl.a en systematisk kartlegging av risikogrupper, en aktiv 
oppsøkende forebyggende virksomhet som skal foreta mer tilsynsaktivitet enn tidligere.  
 
Det ligger en forventning om at kommunene utelukkende ved å organisere sine ressurser på 
en annen måte skal være i stand til å møte de krav og utfordringer forskriften setter. Det er 
ingen tvil om at kommunen ved å arbeide mer planmessig innenfor området har et 
potensiale til bedre ressursutnyttelse, men det synes altfor lettvint å avfeie 
ressursspørsmålet med henvisning til interne organiseringer.  
 
De oppgaver som det her legges til grunn at kommunen skal utføre, er hver for seg mer 
tidkrevende oppgaver, et tilsyn tar vesentlig lengre tid ordinær feiing av pipe. Det foreslås 
også at tilsynet skal omfatte mer enn tidligere. Det er heller ikke vurdert konsekvensene av 
det kartleggingsarbeidet kommunen skal foreta. Det er åpenbart at et slikt arbeid vil kreve  
ressurser å følge opp og ajourføre. Det forutsettes jo at kommunen har oversikt over alle 
personer i kommunen som omfattes av forskriften og er i stand til å håndtere dette.   
 



Samhandlingsreformen setter allerede store krav til kommunene i forhold til det 
forebyggende arbeidet innenfor helse- og omsorgsområdet. Det hadde vært ønskelig at 
departementet bedre var i stand til å se alle økte ansvarsområder for kommunene i 
sammenheng når det blir spørsmål om ressursutnyttelse for kommunene. 
 
Med hilsen 
 
 
Terje Kristiansen 
Rådgiver 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 
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