Livsviktig samarbeid
Økt samarbeid og god kommunikasjon mellom
ulike sektorer er viktig for systematisk forebygging. Kommunene i Norge er forskjellige.
Derfor er det vanskelig å fastsette én bestemt
modell eller foreslå én spesifikk løsning som
kan passe alle kommuner.
Vi kan gi forslag og veiledning, vise til
gode samarbeidsløsninger andre steder
– og dermed bidra til økt brannsikkerhet.

TA KONTAKT MED NASJONALE PÅDRIVERE
FOR BRANNSIKKERHET:
• Anja Kristin Kleiven
Mobil: 934 26 268
anja.kristin.kleiven@skafor.org
• Ava Sadeghi
Mobil: 476 55 480
ava.sadeghi@skafor.org
Les mer på:
www.skafor.org/samarbeidombrann

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell
organisasjon som gjennom informasjons- og
samarbeidstiltak arbeider for å forebygge
skader og ulykker.

Samarbeid om brannsikkerhet er i praksis
en videreføring av «Trygg hjemme –
brannsikkerhet for utsatte grupper».

SAMARBEID
for økt brannsikkerhet

Samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte
grupper er et samarbeidsprosjekt mellom
Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skafor.
Prosjektet er også løftet inn i Skafor sitt arbeid
med Trygge lokalsamfunn.
Skadeforebyggende forum
Pb 2473 Solli, 0202 OSLO
www.skafor.org

SKADEFOREBYGGENDE FORUM
Mer kunnskap, mer samarbeid - færre skader

Bakgrunn

Ansvar

Samarbeid

Det starter en brann i Norge hvert 20. minutt.
Det går ofte bra, men hvert år opplever vi
dødsbranner. Tre av fire som dør i brann
tilhører risikoutsatte grupper, og de fleste
omkommer hjemme.

Norske kommuner skal ivareta sikkerheten
til alle sine innbyggere. Det gjelder også
brannsikkerhet generelt og risikoutsatte
grupper spesielt. Det omtales bl. a. i helseog omsorgstjenesteloven og i forskrift om
brannforebygging.

Skafor har med «Trygge lokalsamfunn»
utviklet en modell for lokalt skadeforebyggende arbeid. Modellen bygger på forankring i kommunens ledelse og samarbeid
på tvers av sektorer, og faste rutiner for
møter.

ETABLERE SAMARBEID

KARTLEGGE

Med risikoutsatte grupper mener vi de som
har begrenset evne til å oppdage, varsle eller
slokke brann, og som kan ha vansker med å
redde seg ut. Det kan være personer med nedsatte funksjonsevner, dårlig bevegelighet eller
nedsatte kognitive evner; demens, psykiske
lidelser eller rus.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Skafor samarbeider
om brannforebygging. Samarbeidet bygger på
råd og eksempler som presenteres i veilederen
«Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere
om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper»
og modellen som er utviklet for Trygge lokalsamfunn.

HAR DERE HATT ALVORLIGE BRANNSKADDE
ELLER OMKOMNE I DIN KOMMUNE?

ORGANISERE

GJENNOMFØRE

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal
• tilby nødvendige og forsvarlige helse- og
omsorgstjenester
• sørge for nødvendige hjelpemidler
• varsle når det er nødvendig for å avverge
alvorlig skade på person eller eiendom
Kommunens brannvesen skal
• kartlegge utsatte grupper og risiko for brann
• prioritere satsningsområder og ressursbruk
• planlegge og gjennomføre samarbeid og
forebyggende tiltak
Samarbeid på tvers av sektorer er en forutsetning
for å kunne løse disse oppgavene.

HVORDAN FØLGER DERE OPP I DIN
KOMMUNE?

EVALUERE OG UTVIKLE

Samme modell legges til grunn i samarbeidsprosjektet om brannforebygging. Det gir gode
forutsetninger for å kartlegge hvem som trenger
hjelp, vurdere hvilke tiltak som trengs og hvordan
de kan iverksettes.
Aktuelle samarbeidspartnere kan være:
• brann- og redningstjenesten, feiing og tilsyn
• kommunens helse- og omsorgstjenester
• voksenopplæringen og flyktningetjenesten
• eiendomsforvaltningen, boligtildelingstjenesten og plan- og bygg
• el-tilsynet
• NAV og hjelpemiddelsentralene
Husk!
La ikke taushetsplikten bli et hinder for samarbeid. Det er alltid mulig å diskutere saker på
generelt grunnlag. Dersom bruker samtykker
kan helsepersonell gi opplysninger som ellers
er underlagt taushetsplikt.
HVORDAN SER SAMARBEIDET UT I DIN
KOMMUNE?

