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1. Oppsummering 

I henhold til nasjonale føringer om brannsikkerhet for sårbare grupper, har Salten Brann IKS 

og Bodø kommune tatt initiativ til dette «Trygg Hjemme» prosjektet, som vi mener kan bidra 

til å ivareta brannsikkerhet i henhold til lov og regelverk i et varig perspektiv. 

Eldre er særlig utsatt for å omkomme i brann, og prognoser om at antallet personer over 70 år 

i Norge vil dobles frem mot 2050, kombinert med at eldre mennesker i større grad enn 

tidligere bor hjemme eller i omsorgsboliger med mindre brannsikring i stedet for tilrettelagte 

sykehjem, gjør det nødvendig med spesielt fokus på denne gruppens brannsikkerhet. I 

prosjektperioden har Trygg Hjemme derfor hatt fokus på brannsikkerhet for risikoutsatte 

grupper som mottar kommunale hjemmebaserte tjenester; eldre hjemmeboende med kognitive 

og andre alders-relaterte funksjons-nedsettelser, mennesker med fysiske funksjons-

nedsettelser, nedsatt fungering pga. rus eller alvorlig psykisk lidelse. 

 

I prosjektperioden har vi i syv av ni kommuner avviklet til sammen 32 Trygg Hjemme 

samarbeidsmøter. Gjennom disse erfarer vi at det, med forskjellig omfang, ser ut til at alle 

Salten kommuner har like utfordringer i forhold til Risikoutsatte grupper.   

Viktige oppgaver for Trygg Hjemme gruppene har vært å utarbeide funksjonelle 

kartleggingsverktøy, for kartlegging av omfang og risikovurdering av forhold og tiltak rundt 

sårbare grupper. 

 

Gjensidigestiftelsens «Det store brannløftet», respondert positivt på søknad, og vi har fått 

innvilget midler til innkjøp og utprøving av mobile automatiske slukkeanlegg (vanntåke) samt 

annet brannforebyggende utstyr, som røykvarslere og komfyrvakter koblet til Trygghets-

alarmer.  
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Gjennom aktiviteter, seminarer, innsyn i rapporter og ekskursjon, har Trygg Hjemme, Salten 

fått innsyn i andre kommuners og brannvesens praktiske og organisatoriske løsninger for å 

bidra til å bedre brannsikkerheten for sårbare grupper. 

 

I rapportens Kapittel 11 beskrives noe av innholdet i verktøykassen, som for eksempel. Utstyr 

til varsling, slukking og evakuering samt opplæring og andre organisatoriske rutiner.  Her gir 

vi nærmere orientering om mobile vanntåkebaserte slukkeanlegg, som kan være viktige tiltak 

for å redde menneskeliv, samt begrense skade på bygninger. Prosjektet har henvendt seg til 

Visma, som har produsert og lansert E-læringskurs om brannvern på oppfordring fra Trygg 

Hjemme, Salten som en del av «Veilederen.no».  

 

En viktig utfordring videre, er at alle kommunens funksjoner som har kontaktflater og 

kunnskap om risikoutsatte grupper og brannsikkerhet samarbeider.  

 

«Trygg Hjemme» har utarbeidet samarbeidsavtale som er oversendt deltagerkommunene.  

Avtalen forankres politisk eller administrativt i kommunen, og legges til grunn for fremtidig 

samarbeid med å skape en mest mulig trygg og brannsikker hverdag for sårbare grupper, 

personell som yter tjenester til disse, samt naboer og pårørende. 

 

Prosjektet har avdekket nye muligheter og generert en rekke tiltak, som presenteres i 

anbefalinger i kapitlet «Konklusjon og veien videre».  

De tre kommunene som ikke har fått tilsendt avtalen, får den sammen med denne rapporten.  

2. Konklusjon 

Det finnes ikke et enkelt svar på hvordan dødsbranner skal forebygges. Siden brannstart og 

brannutvikling i så stor grad er avhengig av individet, må forebyggende tiltak også tilpasses 

individer. (RISE 2017). Med forskjellig omfang, ser det ut til at Salten kommunene og landet 

for øvrig, har de samme utfordringer i forhold til Risikoutsatte grupper. Flere kommuner har 

tatt i bruk velferdsteknologi, der brannsikkerhet inngår. Flere har etablert forebyggende team, 

og lagt brannforebyggende oppgaver under tiltak rettet mot «Seniorhelse» og innvandrer-

grupper - slik at de når ut til flere av innbyggerne over 70 år. Også de som ikke nødvendigvis 

mottar helsetjenester fra kommunen. Ingen av kommunene i Salten hadde tatt i bruk mobile 

slukkeanlegg som del av sin tjeneste før prosjektet startet, våren 2017.  

Kunnskap om enkle virkemidler formidlet gjennom samarbeid i riktige kanaler vil bidra til 

økt grad av brannsikkerhet for risikoutsatte hjemmeboende grupper.  

Gjennom etablering av «Trygg Hjemme grupper», tiltak og samarbeid i prosjektperioden, er 

det etablert et godt grunnlag for en varig samarbeidsarena for Salten Brann og 

eierkommunene. 

2.1. Kommunal Brannvernkoordinator 

Under vårt besøk hos Trondheim brann og redningstjeneste IKS (TBRT) og Trondheim 

Kommune fikk vi orientering om deres positive erfaring fra samarbeid dem imellom. 

Trondheim kommune v Helse og Velferdsavdelingen har siden 2002 opprettet 2 stillinger som 
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Brannvernkoordinatorer. Disse har ansvar for å administrere kurs og brannøvelser for alt 

helsepersonell. De bistår også kommunale ledere ved branntilsyn, Ros analyser, utvikling av 

instrukser og rutiner, opplæring, øvelser og dokumentasjonsrutiner. Videre har de ansvar for 

befaring, utplassering, service, rådgiving og logistikk rundt mobile slukkeanlegg. 

Brannvesenet (TRBT) har opprettet en funksjon som har kontaktpunkt mot kommunenes 

brannvernkoordinatorer.  

2.2. Noen fremtidige fokusområder  

 Koordinering av brannøvelser og kurs 

 Utvikling av kompetanse for kommunale tjenesteytere.  

 Å lære å kjenne forskjellige bygninger med tanke på brannceller, rømningsveier,   

sikre soner i bygg mm. 

 Kjennskap til Tiltakspakke/«Verktøykassas» innhold. 

 Møter for evaluering av hendelser og erfaringsutveksling. 

 Samarbeid med boligsameierlag / borettslag / kommune og Brannvesen 

 Utøve myndighet og veilede risikoutsatte personer / grupper som motsetter seg  

brannverntiltak 

 Drift og vedlikehold av mobile slukkeanlegg og annet utstyr knyttet til det 

brannforebyggende arbeidet.  

 Samarbeidsavtalen mellom Salten Brann IKS og eierkommunene implementeres i 

daglig drift og gjøres kjent i alle driftsområder i brannvesen og i kommunene.  

 Gjennom «Trygg Hjemme» grupper opprettholde fokus på brannsikkerhet for 

risikoutsatte grupper.  

2.3. Prosjekt Trygg Hjemme anbefalinger 

Med denne og andre relevante rapporter som bakgrunn sammen med erfaringer og 

observasjoner fra syv av Salten Branns eierkommuner vil prosjektet presentere noen 

anbefalinger innen sentrale områder.  

Åtte av ti branndødsfall skjer i boliger. Og i de fleste tilfeller dreier det seg om personer som 

er ute av stand til å håndtere en brannsituasjon. Derfor mener vi det er spesielt viktig å rette 

fokus på egenskaper ved boliger sett i forhold til brukers forutsetninger og boevne.  

I et helhetlig perspektiv ser vi at brannvern må implementeres i alle kommunens plan-

prosesser.  

2.3.1. Samarbeidsavtalen 

Salten Brann og eierkommunene inngår avtale om gjensidig forpliktende arena for samarbeid. 

Avtalen forankres i Salten Brann og kommunens styrende organer. 

2.3.2. Kompetanseutvikling 

 Kommunen avklarer opplæringsbehovet og etablerer planer som sikrer at personell har 

nødvendig kompetanse for å ivareta sine arbeidsoppgaver i forbindelse med 

brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.  



SALTEN BRANN IKS 

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

 E- læringskurs / Veilederen.no Vi anbefaler at E-læringskursene om brannvern for 

helseavdelinger og oppvekst- og kulturavdelinger i «Veilederen.no» gjøres kjent og 

blir en del av de obligatoriske kurs for alle ansatte i helse og omsorgsavdelingene. 

 

Alle risiko- og målgrupper bør få mer generell og individuelt tilpasset brannopplæring, 

spesielt knyttet til risiko i hjemmet: varsling, slokking, evakuering og røykvarsler, 

samt eget ansvar for brannsikkerheten. I tillegg er det relevant for pleietrengende eldre 

og personer med nedsatt funksjonsevne å få informasjon om velferdsutstyr 

(sikkerhetsutstyr), - hva som finnes, ekstra hjelpemidler og utstyr til brannslokking, 

evakuering og varsling av brann, om rettigheter til utstyr og eventuelt hvordan søke 

om tildeling. Kunnskap om dette vil ha sin plass i «verktøykassa».  

2.3.3. Risikovurdering  

At det i forbindelse med tildeling eller endring av tjenester, tas hensyn til at bygningens 

beskaffenhet er egnet for brukers boevne. Kunnskap om bygninger vs kjennskap til brukers 

boevne ved tildeling av tjenester og ved evalueringspunkter. Det vil være av stor betydning at 

Her vil bruk av detaljerte sjekklister være egnet verktøy. 

 Gjennomføre risikovurdering. Kartleggingsverktøy (sjekklister) er utarbeidet og 

tilpasset tjenestens formål og behov. Disse godkjennes og gjøres kjent i tjenestene.  

 Vurdering av brannrisiko bør inngå i grunnlaget for tildelingsvedtak, og bli en 

aktivitet i den daglige tjenesten.  

 Personlig beredskapsplan. På brukernivå vil det være av uvurderlig betydning at 

brannsikkerhet risikovurderes i primærsamtalene. Her vurderes boevne, evne til å 

evakuere for egen hjelp, behov for avbøtende tiltak i henhold til kunnskap om 

tilgjengelige hjelpemidler innen varsling, slukking og evakuering. 

2.3.4. Verktøykasse (tiltakspakke) 

En verktøykasse eller tiltakspakke er kunnskap og oversikt over tilgjengelige tekniske verktøy 

som bidrar til å forebygge dødsbrann. Brannvesenets forebyggende avdeling vil sørge for at 

verktøykassen til enhver tid er oppdatert med aktuelt utstyr innen varsling, slukking og 

evakuering.  Prosedyrer for å forebygge brann kan også være å skaffe forskjellig utstyr som 

for eksempel: 

 Brannhemmende tekstiler til gardiner o.l.  

 Røykerobot (se illustrasjon) 

 Rydding (søppel øker brannfare) hjemmel og prosedyrer for å sette i gang rydding ved 

ekstreme forhold. Dette gjelder spesielt miljøtjenester innenfor rus /psykiatri.  

2.3.5. Koordinerende virksomhet - Brannvernkoordinator 

Vi anbefaler at kommunene etablerer en funksjon som kan se brannvern i et helhetlig bilde i 

kommunens virksomheter.  Dette vil være en viktig støttefunksjon for ledere på alle nivå for å 

etablere gode rutiner i det brannforebyggende arbeidet.  Funksjonen kan støtte og utvikle 
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linjeorganisasjonen i forbindelse med utvikling av rutiner, evaluering av hendelser, opplæring 

og kompetanseutvikling.  

Det må også etableres rutiner for å ivareta brannvernutstyr som er anskaffet gjennom 

prosjektet.t i forbindelse med innkjøpt brannvernutstyr (for eksempel. mobile slukkeanlegg). 

Vi håper med dette at Trygg Hjemme samarbeidet kan gi fagpersoner nytte av de verktøy vi 

har fokusert på for å identifisere risikoutsatte grupper og personer. Med bakgrunn i dette 

iverksette riktige tiltak for enkeltpersoner på grunnlag av deres spesifikke forutsetninger og 

utfordringer. Trygg Hjemme samarbeidet ønsker å være ajour i forhold til kompetanse, 

utvikling av tekniske tiltak for deteksjon og begrensning av branner. Dette vil bidra til å øke 

brannsikkerheten for befolkningen generelt og risikoutsatte grupper spesielt. Salten Brann vil 

ta initiativ til etablering av møtearena. 

3. Forslag til styrevedtak 

 

1. Rep. skapet er positiv til anbefalingene som framkommer i rapporten. 

2. Rep. skapet understreker viktigheten av å samarbeide med eierkommunene innen 

brann-forebygging. 

3. Rep. skapet er av den oppfatning at konstruktivt dialog oppnås gjennom forpliktende 

samarbeid og tydelig definert samspillsarena mellom eierkommuner og selskapet. 

4. Rep. skapet ber selskapet og eierkommunene om å inngå avtaler for å skape et 

forpliktende samarbeid. 

5. Rep. skapet ber selskapet om å invitere de eierkommuner som ikke har deltatt i 

prosjektet til å inngå avtale. 

6. Rep. skapet ber eierkommunene behandle prosjektrapporten som en referatsak. 

 

 

 

Bodø, 27. september 2018 

 

_________________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brann- og redningssjef 

Salten Brann IKS 


