




Bakgrunn



Kort oppsummert

ü Trygg hjemme
ü Brannsikkerhet for 

utsatte grupper



Dagens risikonivå

ü 50-70 brannomkomne årlig
ü 9 av 10 omkommer i 

hjemmet
ü 3 av 4 brannomkomne 

tilhører en risikogruppe



Risikogrupper

ü Hjemmeboende eldre og 
pleie-/omsorgstrengende

ü Rus/psykiatri
ü Flyktninger, asylsøkere, 

arbeidsinnvandrere
ü Studenter





Kapittel 4. Kommunens forebyggende plikter
o § 14: «Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for 

liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte 
grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet i brann, og 
brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.»

o § 15: «Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere 
den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte.»

o § 16: «Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og 
på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for 
brann.»

o § 19: «Kommunen skal motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til å 
redusere sannsynligheten for og konsekvensene av brann.»





1509 saker opp mot risikoutsatte grupper
- 553 i samarbeid med andre etater 
- 828 hjemmebesøk
- 118 informasjons- og undervisningsoppdrag
- 329 bekymringsmeldinger
- 77 oppfølgingssaker
- 46 møter 
- 98 befaringer 
- 13 erfaringsoverføringer

Tall fra 2016



«TING»

TING



Folk





Vår gode venn:Tom Erik Eltervåg, Kirkens bymisjon.



http://www.tvvest.no/-na-er-alle-i-risikogruppen-for









Det er første gang det kommer det har 
passert en levende 
plante over denne dørstokken J

Kompliment fra en smart og underfundig 
selger, som har fokus på brannsikkerhet.



Fra: Per Fugelli [per.fugelli@medisin.uio.no] Sendt: 20. februar 2015 18:00

Til: Øyvind Nermoen

Emne: RE: Telefonsamtale i går, vedr forebyggende brannvernarbeid hos risikogrupper i "flokken" vår.

Hei	Øyvind	N.	Tusen	takk	for	"råstoff"	til	lærdom	og	inspirasjon.	
Vi	er	jo	"misjonærer"	på	samme	mark.
Alt	godt.	per	f



Vår gode venn: 

Ole Bernt Lenning
Kommuneoverlege Randaberg

Håndtering av bekymringsmeldinger vedrørende personer med 
antatt eller påvist alvorlig sykdom, demenssykdom eller annen 
alvorlig sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter 
helsetjenesten.







Rødstrupe (Erithacus
rubecula)



Dørterskelen eller pipa
• Loven. Et mylder av lover og forskrifter til hinder og nytte.
• Medmennesket. Etikken og ansvaret.
• Tiltakskjeden.  Noen hekter deg kanskje på i nøden?
• Er det deg?





Målsetning

• Sikre gode og samordnede tjenester for å utøve forsvarlig 
helsehjelp

• Styrke rettsikkerheten til de det gjelder
• Sikre god saksbehandling i alle ledd





Aktuelle lovverk

• Helse og omsorgstjenesteloven
• Helsepersonell loven
• Lov om psykisk helsevern
• Pasientrettighetsloven
• Personopplysningsloven
• Grunnloven § 102





Aktører i kommunen

• Servicetorget i kommunen
• Kontor for tjenesteplanlegging-

tjenestekontoret
• Psykiske helsetjenester i kommunen
• Kommuneoverlegen
• Fastlegen
• Legevakta





Hvem er det?

• Personopplysninger-personopplysningsloven §8
• Nødvendig for å finne frem til fastlegen til vedkommende 

–opplysninger gis via HELFO
• Samtykke til å gi det fra vedkommende?
• kan gis  for å vareta den registrertes vitale interesser
• behandlingsansvarlig skal oppfylle en rettslig forpliktelse

§ 8





God samhandling mellom aktørene avgjørende for et godt utfall, 
etter innkommet melding fra bekymret instans/ person. 
Eksempelvis feieren!

• Fastlegen- tidlig involvert. 
• Hjemmebesøk? 
• Legevakt
• Tjenesteplanlegging
• Psykisk helse-rus
• NAV- Boligtjenester
• Alle saker forskjellige
• Lovanvendelse  ved bruk av lov om psykisk helsevern, miljørettet helsevern 

kommer til anvendelse i et mindretall av sakene.
• Det fleste saker løses ved god kommunikasjon og funn av praktiske løsninger 

sammen med den aktuelle personen og kommunalt hjelpeapparat





Helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som 
motsetter seg hjelpen

• Pasientrettighetsloven § 4 A
• I situasjoner med risiko for vesentlig helseskade med betydelige 

konsekvenser. Strenge krav.
• Tillitsskapende tiltak må være

utprøvd og dokumentert.
• Kan fattes av fastlege og utøves
• Melding til fylkesmann





Bolighygiene

Sviktende bolighygiene- sammensatte saker med:
- helseutfordringer 
-bomiljøutfordringer

Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern.

Privat bolig – som påvirker egne omgivelser eller ytre omgivelser
Utleiebolig – der utleier ikke sørger for forsvarlig innemiljø











Hygieniske forhold i folks private hjem

Med mindre det er en nødrett tilstand- søke løsning på lavest 
effektive omsorgsnivå(LEON)-medmenneskelig omsorg-
løsningsorientert.
Loven til liten hjelp her.
«Loven stopper ved dørterskelen»
Husleieloven ivaretar ikke hensynet til leietakers helse.
Fare for brann-varslingsplikt.



« Hakkebakkeikkeskattespikkeskogen »

Vår gode venn: Fred Sherling politiet,  A- krim Rogaland





Ved tilsyn ingen risiko mtp brann, men mye annet……….











23 polske arbeidere måtte ut av brannfarlig bolig.
Brannvesenet i Sør-Rogaland stengte bolighuset i Figgjo sent tirsdag kveld. 

Det var i alt 44 senger i rom fra kjeller til loft. 
Stavanger Aftenblad 4. des. 2012



VEDTAK OM BRUKSNEKT
MELDING TIL DET LOKALE EL-TILSYN

MELDING TIL BYGNINGSMYNDIGHETENE

ARBEIDERE BORTVIST FRA BYGGEPLASS



DANSKEN

Det er lønnsomt å være dansk i Norge

A-KRIM Rogaland



Dansken
2001 Flyttet til Stavanger med flere dommer fra Danmark i bagasjen

2007  Opprettet egen virksomhet som raskt kommer i Skatteetatens 
søkelys

2009  Anmeldelse fra Skatteetaten og samarbeid med 
økonomiseksjonen ved Rogaland politidistrikt

2012  Dom på 3 års ubetinget fengsel, inndragning og fradømt retten 
til å drive næringsvirksomhet 



Fra åpen soning til egen virksomhet

Åpen soning betyr deltakelse i 
arbeidslivet

Nytt firma startes





Kriminelt miljø
• Arbeidsmarkedskriminalitet:

• Sosial dumping
• Svart arbeid

• Trygdesvindel
• Dommer:

• Brudd på bokføringslov
• Innbrudd
• Heleri

• Hevn og trusler 



Bok fra kontrollen 13.3.2015



Fem biler ble satt i brann i 
august 2013



Resultater

• Virksomheten avviklet
• Polakken og tre av hans 

arbeidere har forlatt landet
• Dansken er utvist
• Seriøse arbeidere gått videre
• Inngitt flere politianmeldelser



KONTAKT MED A-KRIM?

Hvordan får jeg kontakt – hvordan gi tips?
• Hjemmeside + kontakt oss

• Vi kan kontaktes på:
• Akrim.rogaland@politiet.no





Samarbeid mellom Rogaland Brann og Redning og 
Stavanger Politi ved bekymringsmeldinger.
Ordensseksjonen ved Stavanger Politistasjon har gjennom flere år samarbeidet 
med brannvesenet når det gjelder bekymringsmeldinger. Bekymringsmeldingene 
går begge veier. Kjennetegnet ved samarbeidet er kjapp respons, god oppfølging 
og grundige tilbakemeldinger på hvilke tiltak og oppfølging som blir gjort. For 
tjenestemenn og kvinner ved seksjonen er tilbakemeldingene en bekreftelse på at 
bekymringsmeldinger blir tatt på alvor og fulgt opp, og at deres vurderinger og 
grunnlag for bekymring var riktige. Ved enkelte anledninger blir politiet bedt om 
å være til stede når brannvesenet følger opp bekymringsmeldinger. Også her er 
det kjapp respons, og gir den nødvendige sikkerheten for brannvesenets personell 
der det er usikkerhet om tilregnelighet. På denne måten kan en på en god måte 
spille på hverandres kompetanse og utnytte hverandres fagområder.



Fra:mette.cecilie.nystrom.brox@sandnes.kommune.no	[mailto:mette.cecilie.nystrom.brox@sandnes.kommune.no]	
Sendt:mandag	29.	mai	2017	23.04	Til: Øyvind	Nermoen Oyvind.Nermoen@rogbr.no Emne: SV:	ref bidrag	til	foredrag.

Lykke	til	i	morgen.	Du	ser	om	du	kan	bruke	noe	av	dette	J Sammen	er	vi	sterke.
Tilsyn	sammen	med	brannvesenet	og	andre	myndigheter	gir	en	«tyngde»	bak	tilsynet	som	vi	ikke	
klarer	å	få	til	hver	for	oss.	Sammen	får	vi	synliggjort	at	myndighetene	står	samlet	bak	krav	om	
seriøsitet	og	ikke	minst	krav	til	sikkerhet.
Saksbehandling	etter	plan- og	bygningsloven	er	basert	på	tillitt	og	vi	på	byggesak	skal	som	
utgangspunkt	legge	søkers	opplysninger	til	grunn.	Opplysninger	fra	brannvesenet	kan	derfor	gjør	
en	viktig	forskjell	i	vår	saksbehandling	og	vi	gjennomfører	stadig	tilsyn	som	følge	av	informasjon	
vi	har	fått	fra	brannvesenet.	Utveksling	av	tilsynsrapporter	gjør	at	vi	på	byggesak	kan	prioritere	
og	spisse	våre	tilsyn.	Mvh Mette	C.	Brox	Byggesakssjef	Sandnes	kommune

Vår gode venn: Mette	C.	Brox	Byggesakssjef	Sandnes	kommune



Vi må henge sammen eller bli 
hengt hver for oss.

Sitat: Jan P. Syse

Takk for meg!

Øyvind m/ venner J


