
                                                                                                                                                                                        

 

 TRYGG HJEMME  
 

 Intensjonsavtale mellom  
Inderøy kommune og Brannvesenet Midt IKS 

om felles brannverntiltak 
for hjemmeboende risikoutsatte grupper 

 
 
Hensikten med avtalen er at helse- og omsorg, i samarbeid med Brannvesenet Midt IKS skal 
redusere sannsynligheten for, og konsekvensen av brann for utsatte grupper i kommunen. 
 
Denne intensjonsavtalen beskriver bakgrunn for behovet av samarbeid, oppgaver, og ansvar 
for gjennomføring av brannverntiltak knyttet til hjemmeboende risikoutsatte grupper.  
 
Avtalen skisserer et systematisk samarbeid som vil komme kommunens innbyggere til gode, 
men først og fremst de utsatte gruppene. Samtidig vil den kunne ha en betydelig økonomisk 
kostnadsreduserende effekt, ved at man kan sørge for at risikoutsatte personer kan bo lengre 
hjemme, mot at de må flytte på eldresenter. 
 
 
Hovedmål:  

 Ingen av kommunens innbyggere skal omkomme som konsekvens av brann. 

 Redusere sannsynligheten for at brann oppstår. 
 
Delmål: 

 Sikre et varig samarbeid mellom Brannvesenet Midt IKS og helse- og omsorg, med tanke på 
brannrelaterte områder. 

 Kompetanseheving på brannvern av ansatte i helse- og omsorg og brukerne av kommunale 
tjenester. 

 Sørge for at eldre som ønsker det, fortsatt kan bo hjemme i egen bolig. 
 
Målet nås gjennom: 

 Kartlegge brukere av kommunens tjenester som ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet, eller 
som har en adferd som medfører risiko for brann. Kartleggingen skal gjennomføres gjennom bruk 
av Sikkerhetssjekken. 

 Inderøy kommune og Brannvesenet Midt IKS arbeider sammen slik at nødvendige 
brannforebyggende tiltak blir iverksatt. 

 Felles innsats fra kommunen og Brannvesenet Midt IKS opp mot de som en er bekymret for. 

 Forankre samarbeidsavtale i den hensikt å implementere sikkerhetssjekken som et fast årlig 
gjøremål. 

 
 
Avtalens varighet: 
Avtalen gjelder fra 1.9.2017 og til 1.9.2018. Den forlenges automatisk for 2 nye år om gangen, så sant 
den ikke termineres av en av partene. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        

 
Bakgrunn: 
NOU 2012: 4 Trygg hjemme, brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslår en forsterkning av dagens 
virkemidler, og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til grupper som har en 
høyere risiko for å omkomme i brann. Rapporten definerer utsatte grupper slik: hjemmeboende eldre, 
mennesker med fysisk- eller psykisk utviklingshemming, rus og mennesker med annen 
sikkerhetsbakgrunn. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin rapport av 2014: "Brannsikkerhet for 
utsatte grupper, foreslår endringer som blant annet mer formalisert samarbeid og en tettere 
koordinering mellom relevante kommunale tjenester". Denne avtalen er et eksempel på dette og vil 
være et godt virkemiddel for å nå ambisjonen om at Inderøy kommune skal være Norges mest 
brannsikre sted. 
 

(…)arbeidet er i liten grad systematisert og gjort tilgjengelig for erfaringsutveksling. Både i St.meld. 

nr. 35 og NOU Trygg hjemme understrekes at det må fokuseres mer på risikogruppene. 
 
(…)Den viktigste utfordringen er manglende samordning. Det er mange aktører sentralt og lokalt, 
som ikke alltid har sammenfallende budskap om risikoen rundt brann. 
 
Utdrag fra kommunikasjon og sikkerhet, DSB 2015. 
 
Brannstatistikken viser at 100 % av de som omkom i brann siste tre år tilhørte en risikoutsatt gruppe. 
Ni av tolv omkom i egen bolig, to omkom i omsorgsbolig. Majoriteten av de som omkommer i brann i 
Norge mottar omsorgstjenester. 
 
 
Brannvesenet: 

  Tilbyr opplæring til kommunens ansatte på bestilling fra kommunen. 

  Skal bistå og veilede ved behov. 

  Bistår kommunen i å søke løsninger ved bekymringer knyttet til enkeltpersoner. 

  Har fast kontaktperson ovenfor kommunen. 

  Dette er tjenester som er gratis for kommunen. 
 

Kommunen:  

 Frigi ressurser for å gjennomføre opplæring av personell som arbeider i innbyggeres hjem og 

som skal gjennomføre sikkerhetssjekken. 

 Kommunens ansatte utfører en sikkerhetssjekk av brukerens behov/utfordringer med tanke på 

brannsikkerhet. Det poengteres at de ansatte ikke stilles til ansvar dersom det overses 

risiko og det oppstår brann hos en bruker. 
 Kartleggingen gjennomføres skriftlig i henhold til Sikkerhetssjekken og dokumenteres i 

pasientjournal. Nødvendige tiltak behandles fortløpende.  

 Ansvarlig leder i avdeling helse, eller omsorg, tar ved behov forbindelse med brannvesenet for 
å få veiledning og eventuelt bistand. 

 Helse- og omsorg har fast kontaktperson opp mot Brannvesenet Midt IKS i forhold til 
bekymringsmeldinger. 

 Lederne i kommunen har ansvaret for at sjekklisten følges opp, og at tiltak som er utført 

dokumenteres i journal. 

Inderøy   (dato) 

 

 

Håvard Bye 

Brannsjef 

Brannvesenet Midt IKS 

 

Per Arne Olsen 

Enhetsleder bistand og omsorg 

Inderøy Kommune  


