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RISIKOBASERT FOREBYGGING

• Systematisk risikobasert forebyggende arbeid
• Kartlegge

• Planlegge

• Gjennomføre

• Evaluere

• Mindre tilsyn mere annet

• Risikogrupper
• NOU Trygg hjemme

• Styringsbrev JD Kommunalt samarbeid

• Statistikk

• Samarbeid

• Prosjekt
• Partnere

• Beskrivelse



PROSJEKT RISIKOUTSATTE 
GRUPPER
• Bakgrunn

• Behov ukjent omfang

• Lite oversikt

• Hva er riktige tiltak

• Partnere

• Presentasjon ledergruppe HS Bodø

• Brann behov

• Erfaringer fra Bodø 2007

• Eierkommuner

• Samarbeid

• Videreutvikle erfaringer

• Etablere avtale og rutiner for samarbeid

• Prosjektplan

• Mål

• Finansiering

• Rekruttering

• Oppstart prosjekt

• Styringsgruppe

• Kommunene og Salten Brann

• Vi ønsket å være en aktiv part



TRYGG HJEMME SALTEN



«Trygg Hjemme»  
et brannforebyggende prosjekt

overfor Risikoutsatte grupper 
i Salten



Fokus på «Risikoutsatte grupper»

Brannforebyggende kommunalt samarbeid i 
Salten
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Med Risikoutsatte eller sårbare grupper menes «Mennesker som av ulike årsaker 
har større sannsynlighet for å forårsake brann, eller begrenset evne til å 
forebygge, oppdage, varsle og slukke brann» (Dsb, 2017). 



Bakgrunn for prosjektet

Lov om brann og eksplosjonsvern.

• Brannforebyggende forskrift

• «Veileder om samarbeid 
mellom kommunale 

tjenesteytere og 
brannsikkerhet for 

risikoutsatte grupper».

• NOU 2012 Trygg hjemme

Brukers sikkerhet og rettigheter

• Felles utfordringer og 
løsninger

• Kommunens behov og plikter

• Salten Branns behov og plikter
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Salten Brann IKS
Juni 2017 «Trygg Hjemme, Salten».

Brannsikkerhet er også

Omsorg

Vi har ingen å miste

Invitasjon til

Samarbeid mellom

Salten Brann IKS og 

eierkommunene, 

om brannsikkerhet for 

«Risikoutsatte Grupper»

Brannforebyggende samarbeid, med fokus

på Risikoutsatte grupper

90% av brann - døde, omkommer i bolig.                                             

75% tilhører risikoutsatte grupper.                    

 Mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser.

 Mennesker med funksjonsnedsettelser pga;

 alder, kognitiv svikt, psykisk lidelse, rus, mm.   

Mennesker fra andre kulturer – annen 

forståelse av risiko.
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I Salten ca 3500 

I Bodø opp mot 1500 Brann og Brannfare   v Roy Røst 2017 8



Overordnet Mål 

Å etablere en formell prosess hvor 
Saltenkommunene gjennom 

tverrsektorielt samarbeid med Salten 
Brann IKS bedrer brannsikkerheten 
varig for sårbare hjemmeboende 

grupper



Resultat 
• Målsettinger for sikkerhet hos risikogrupper

• Rutiner / verktøy for kartlegging av 
målgrupper

• Rutiner for å identifisere risikoforhold

• Verktøykasse med ulike tiltak 

• Rutiner for systematisk og varig forbedring av 
sikkerhetsarbeidet.

• Politisk forankret samarbeidsavtale.

Brannforebyggende kommunalt samarbeid i 
Salten
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NOU 2012:4              
Belyser alle aktuelle tema, 

Risiko og brannsikkerhet.

Samfunnsøkonomiske vurderinger.

Sammenhenger mellom brannårsaker og: 
* Alder

*Funksjonsnedsettelser

*Rusmiddelbruk *Psykiatri

Brannforebyggende kommunalt samarbeid i 
Salten
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https://www.regjeringen.no/contentassets/09f468441d8145f38659e7388a4a69d8/no/pdfs/nou201220120004000dddpdfs.pdf


«Veileder» 
Juni – 2017
DSB og Helsedirektoratet

Veileder kommunene i det 
forebyggende arbeidet overfor 
Risikoutsatte grupper.

Kommunenes ansvar og plikter. 

Taushetsplikt vs opplysningsplikt. 

Ansvar ut over selve helsehjelpen

Trygg Hjemme – Et brannforebyggende 
kommunalt samarbeid i Salten
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file:///C:/Users/26a527/Div. rapporter - lover og forskrifter/NOU, Lov og forskrifter/2017.06.15. Veileder_samarbeid_risikoutsatte_grupper.pdf


Noen  fokusområder 

Trygg Hjemme, Bodø v Roy Røst og Anette Skogstad 
2018
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Risiko Kartlegging

Brannforebyggende kommunalt samarbeid i 
Salten
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 75+ bor alene. 

 Kan ikke forflytte seg selv.

 Kan ikke håndtere slukkemidler

 Kan ikke agere adekvat ved brannalarm,

 Bruker sløvende medisiner – hører ikke røykvarsler 

 Kan ikke ringe nødnummer.

 Man er en fare for andres liv og helse.



Status så langt

• Stor forskjell mellom kommunene

• Politikere og administrasjon er positive

• Utfordrende å implementere i tjenesten

• Behov for individuell håndtering av 
kommunene 

Brannforebyggende kommunalt samarbeid i 
Salten
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