Strategi for f orebyggende
arbeid i ABBV

2017-2020

1

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning ................................................................................................................................................ 3
Hvordan er strategien laget? ................................................................................................................ 4
Avgrensning ......................................................................................................................................... 4
Målgrupper............................................................................................................................................... 4
Næringskjeden ..................................................................................................................................... 5
Utsatte grupper .................................................................................................................................... 5
Befolkningen generelt .......................................................................................................................... 6
Bransjer ................................................................................................................................................ 7
Virksomheter ........................................................................................................................................ 7
Metoder i arbeidet .................................................................................................................................... 7
Benytte tilgjengelige verktøy ................................................................................................................ 8
Samarbeid ............................................................................................................................................ 8
Kommunikasjonsform .......................................................................................................................... 8
Mål og målbarhet ................................................................................................................................. 8
Befolkningsutvikling ................................................................................................................................. 8
Til ettertanke ............................................................................................................................................ 9
Avslutning ................................................................................................................................................ 9

2

Innledning
Tenke sjæl og mene… 1.1.2016 trådte Forskrift om brannforebygging i kraft. Den beskriver at det er
opptil kommunen/brannvesenet selv å finne ut og beskrive hvordan de forebyggende ressursene best
mulig benyttes i forhold til brannrisikoen som finnes i kommunene. Denne strategien beskriver
utfordringer og satsninger i våre to kommuner.
Målet med alt forebyggende arbeid i ABBV er å redusere risikoen for at våre innbyggere skal skades
eller omkomme i brann.
For å få til dette, trenger vi både å redusere:
1. sannsynlighet for brann (holdningsskapende)
2. konsekvensene av en brann (håndtere).
Hovedrytmen i alt arbeid skal være:

Metoden er beskrevet i temaveiledning til forskrift om brannforebygging kapittel 4, og sørger for
nødvendige endringer og utvikling i arbeidet.
I tillegg til forskrift om brannforebygging er følgende utgivelser førende:
Stortingsmelding nr 35 (2008-2009) Brannsikkerhet — Forebygging og brannvesenets
redningsoppgaver
NOU 2012: 4, Trygg Hjemme – Brannsikkerhet for utsatte grupper
Andre forskrifter innenfor myndighetsområdet
Alle beslutninger om hvorfor og hvordan de forebyggende ressursene benyttes slik de gjør skal
dokumenteres. Denne strategien skal derfor være «ledestjernen» og gi oss svaret på:
- Hvilke målgrupper skal vi jobbe for og hvorfor?
- Hvilken arbeidsmetodikk skal benyttes?
- Hvordan endres risikobildet i fire-årsperioden?
- Hvilken kompetanse trengs for å utføre arbeidet og møte fremtiden?
Tiltak for den enkelte målgruppe skal beskrives i en handlingsplan. Tiltakene skal deretter nedfelles i
en tids- og ressursstyrt aktivitetsplan.
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Hvordan er strategien laget ?
Alle aktuelle avdelinger, seksjoner og enheter har gitt sine bidrag til strategien gjennom den respektive
leder. Dette er nødvendig for at vi skal få et komplett og riktig bilde av det forebyggende arbeidet og
forankring internt. I tillegg har vi innhentet tilsvarende arbeid fra nabobrannvesen for inspirasjon.

Avgrensning
Strategien er laget for samme fire-årsperiode tilsvarende kommunenes arbeid, 2017-2020.
Geografisk ligger begrensningen i utgangspunktet til Asker og Bærum kommuner, med unntak av
samarbeid i regionen på enkelte områder (NRBR, OBRE, DRBV, ØRBR, MOVAR, Follo).
Fra 2020 er det forventet at Asker, Hurum og Røyken kommune skal slåes sammen. En eventuell ny
grense omtales ikke før dette eventuelt blir en realitet.
I den enkelte målgruppe vil det være enkeltpersoner som systematisk ikke ivaretas, for eksempel barn
som ikke er i skole/barnehage. Dette anses å være akseptabelt.

Målgrupper
Her følger en kort beskrivelse av alle målgruppene vi skal nå i strategiperioden. Målet er å nå våre
innbyggere i alle faser av livet samt relevante bransjer og virksomheter med særskilt risiko.
Målgruppene er beskrevet med kjennetegn og hvorfor vi ønsker å nå de (utfordring). Alle målgruppene
plasseres i næringskjeden.
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Nærin gskjede n

Barni bhg og
barneskole

De over 70

Utsatte grupper

Ungdom

Alle målgruppene i ABBVs
forebyggende arbeid kan plasseres
inn i næringskjeden.

Russ/student

Hovedtanken er at vi skal nå
innbyggeren gjennom ulike faser i
livet for å skape gode holdninger,
øke kunnskap og motivasjon.
Bransjer

Befolkningen
generelt

Slik mener vi at antall skadde og
omkomne i brann blir færre.

Nybakteforeldre

Bygningseier

Virksomhetsleder

De med
fyringsanlegg

Vi ønsker hovedsakelig å drive holdningsskapende arbeid (gjøre innsats før «skaden» skjer) . Det vil
imidlertid være nødvendig med «brannslokking» (gjøre innsats når «skaden» er skjedd) rettet mot
enkelte målgrupper, spesielt i kategorien utsatte grupper og virksomheter med særskilt risiko.

Utsatte grupper
Med utsatte grupper mener vi personer som har høyere risiko for å omkomme i brann eller forårsake
brann.

Eldremed redusert bo-evne og pleietrengende
Kjennetegn: Personer over 70 år, som kan være rammet av demens, nedsatt hukommelse og nedsatt
kognitiv kapasitet. Pleietrengende er personer med svekket sanseapparat.
Utfordring: Nasjonal og lokal brannstatistikk viser at denne målgruppen har fire til fem ganger større
risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen.
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Personermed redusert bo-evne som følge av nedsatt funksjonsevne,personermed rusproblemer
og personeri psykiskubalanse
Kjennetegn: Nedsatt funksjonsevne kan for eksempe l være nedsatt bevegelses-, syns- eller
hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av sykdom.
Utfordring: Personene har høyere risiko for å skades eller omkommes i brann av flere grunner, blant
annet med tanke på å starte en brann, å oppdage brann o g evnen til slokking og rømning.

Personermed annen sikkerhetskultur og/eller begrensedeferdigheter i skandinavisk/engelskspråk
Kjennetegn: Innvandrere, arbeidsinnvandrere og flyktninger/asylsøkere (minoritetsbefolkning).
De ulike innvandrergruppene representerer ulik brannrisiko, har ulike informasjonsbehov og krever
ulike brannforebyggende tiltak.
Utfordring: Dårlige boforhold med tanke på annen sikkerhetskultur og andre sosiale forhold kan
sammen med manglende språkferdigheter gjøre at man har høyere risiko fo r å oppleve brann. Hos
enkelte grupper vil også dårlig kjennskap til bruk av elektrisitet påvirke brannrisikoen.

Befolkningen generelt
Befolkningen generelt er alle andre vi mener er viktige å nå med informasjon, men som ikke
nødvendigvis er spesielt risikoutsatt når det gjelder brann enn andre grupper. Et felles mål for hele
befolkningen generelt er å skape gode holdninger til brannsikkerhet og å formidle kunnskap.
Målgruppene kan ha en viktig påvirkning på risikogruppene.

Barn i barnehage- og -skolealder
Kjennetegn: Barn i ulik alder er mottakelige for informasjon og tiltrekkes av brannvesenet som
organisasjon.
Utfordring: Holdninger skapes tidlig og dras med seg videre i livet, derfor er det viktig å starte dette
arbeidet tidlig. Barn er også viktige holdningsambassadører og bidrar til å øke bevisstheten om
brannsikkerhet hos barnehagepersonell, lærere, foreldre, besteforeldre og alle andre som barna
omgås.

Ungdomi ungdomsskolealder
Kjennetegn: Ungdom i en viss alder kan være vanskelig å nå med informasjon.
Utfordring: Er viktig fordi de er i en sårbar fase av livet, mellom det å være barn og det å være voksen.
Løsrivelse fra hjemmet og individualisering er aktuelt for mange. Gruppen er også viktig med tanke på
å redusere antall påsatte branner.

Studenter og hybelboere
Kjennetegn: Unge voksne som flytter for seg selv i forbindelse med studier eller jobb har ofte liten
kunnskap om eget ansvar i forhold til brannsikkerhet i egen bolig.
Utfordring: Brannvernforeningens undersøkelse av studenters holdninger til brannsikkerhet (2014)
viser at mange i tillegg har en følelse av å være usårbare og derfor viser høyere toleranse overfor
egen og andres risikoatferd.

Nybakte foreldre
Kjennetegn: Nytt risikobilde i hverdagen (for eksempel evakuering og brannskader)
Utfordring: Større fokus på sikkerhet enn tidligere? Opptatt av å ha et trygt hjem.

6

De som mottar feietjenester
Kjennetegn: Alle som har ildsted eller fyringsanlegg i Asker og Bærum (med unntak av fritidsboliger)
får besøk av feieren minst hvert fjerde år. I tillegg til feiing og kontrollering av skorsteinen, gir feieren
også veiledning om blant annet riktig fyring, slokkeutstyr, røykvarsler og rømningsveier.
Utfordring: Lovpålagt

Personersom har opplevd hendelser/brann(i nabolaget)+ de som har opplevd branntilløp
Kjennetegn: Mennesker som har sett brann på nært hold eller opplevd brann har sannsynligvis et stort
informasjonsbehov og vil også være mye mer mottagelige for informasjon.

Andre
Alle innbyggere skal få grunnleggende brannforebyggende informasjon, knyttet til brannsikkerhet i
bolig og til sesongbaserte, risikoutsatte aktiviteter og forhold. ABBV skal nå befolkningen via alle
tilgjengelige kanaler (beskrevet i eget dokument for oversikt og kjennetegn for medier og kanaler) og
gjennom all kontakt med publikum og brukere av brannvesenets tjenester.

Bransjer
Kjennetegn: Ressurs for forsvarlig bygningskvalitet og sikre arrangement
Utfordring: De ulike ressursene er viktige samarbeidspartnere for bygningskvalitet og sikre
arrangement. Eksempler på ressurser:
Byggesaksavdelingene i kommunene
Vann- og avløpsavdelingene i kommunene
Entreprenører, arkitekter og tiltakshavere
Arrangører

Virksomheter
Kjennetegn: Virksomheter og anlegg med potensiale for store ulykker /mange omkomne, tap av store
materielle verdier, tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier, branner som lammer kritiske
samfunnsfunksjoner.
Utfordring: Et antall virksomheter i Asker og Bærum har særskilt ulykkes-potensiale i forhold til
overnevnte kjennetegn.

Metoder i arbeidet
Det er flere parametere som skal være veiledende for hvordan vi skal jobbe mot målet i tillegg til
generelle og konkrete krav/oppfordringer i sentrale regelverk og veiledninger.
For å evne og endre de forebyggende aktivitetene har vi valgt å heve kompetansen for de ansatte i
forebyggende avdeling med hensyn til innovasjons-/endringsarbeid. Stikkord for denne metoden er
Behov – Løsning – Test. Kompetansehevingen skal skje i første halvdel 2017.
Prinsipielt skal vi særlig vekte og vurdere tiltak innenfor disse arbeidsformene:
1. Motivasjons- og holdningsskapende
2. Rådgivende
3. Myndighetsbasert

7

Benytte tilgjengelige verktøy
Vi skal bruke de verktøyene som finnes, både når det gjelder å ha statistisk grunnlag for det vi skal
jobbe for (BRIS), men det kan også være snakk om elektroniske verktøy for best mulig
systematisering og deling av data.

Samarbeid
Vi skal søke samarbeid med andre i alt forebyggende arbeid, enten det er med bransjeforeninger,
private aktører eller instanser i kommunen. Gjennom samarbeid skaper vi større gevinst. (Ref.
veiledningsteksten til forskrift om brannforebygging, om kommunens forebyggende plikter.)
Spesielt er det en forventni ng om samarbeid med Det lokale Eltilsyn og de andre nødetatene.
I denne sammenheng må vi også ta høyde for å være budbringere for andre (gi tilbake ).
Vi skal også søke samarbeid med grupper som har befatning med risikogruppene. I mange tilfeller når
vi målgruppene best gjennom de som kjenner de best og som jobber med risikogruppene hver dag.
Eksempler på dette kan være pårørende, kommunalt tjenestepersonell (hjemme baserte tjenester),
ulike seniorforeninger, sosialtjenesten, pårørende og interesseorganisasjoner.

Kommunikasjonsform
Det skal alltid gjøres en vurdering av hvilken kommunikasjonsform som er hensiktsmessig hver gang
vi skal kommunisere ut til våre innbyggere. Å velge riktig kommunikasjonsform kan være
utslagsgivende for om budskapet kommer frem. Per dags dato har vi praksis på å kommunisere
skriftlig med alt fra «en håndskreven lapp i postkassa» til det den formelle saksgangen.
Se eget dokument for oversikt og kjennetegn for medier og kanaler.
Vi skal bestrebe å gi veiledende informasjon fremfor å utøve myndighet i de tilfellene det er
hensiktsmessig. Utøvende myndighet skal fremdeles være et virkemiddel, men kun der det faktisk er
behov for det.

Mål og målbarhet
Det skal defineres mål og settes opp målsettinger i alt av arbeid som gjøres mot målgruppene. Målene
skal være så målbare som mulig, slik at effekten av forebyggende arbeid over år kan synliggjøres.
KPI (Key Performance Indicators) skal innarbeides på enkeltområder i ABBV i 2017. Dette skal derfor
vurderes også for det forebyggende arbeidet spesielt.
Målbarhet på statistikk (for eksempel antall branner/omkomne) er en veldig konkret måleparameter.
BRIS, som ble tatt i bruk 1.1.2016, vil etter hvert gi oss et godt grunnlag for å benytte nettopp statistikk
som måleverktøy. Statistikken i BRIS vil også etterhvert gi oss mulighet til å se utover egne
kommunegrenser.
Meningsmålinger for enkeltgrupper er et annet eksempel på en metode for målbarhet som kan gi oss
innsikt forutsatt at man systematisk følger opp tilsvarende gruppe etter et planlagt intervall.

Befolkningsutvikling
Et premiss for alt det brannforebyggende arbeidet som gjøres i kommunene er befolkningslære - og
utvikling. Vi må vite hva slags befolkningsmas se vi har.
Utviklingen i kommune -Norge er klar: Færre og større kommuner! For vår del er det foreløpig planlagt
at Asker, Hurum og Røyken kommune skal slås sammen innen 1.1.2020. Større brannvesen vil blant
annet gi rom for: (dette fordrer fremdeles samme dimensjonering)
bredere kompetanse
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ytterligere spesialisering på enkeltområder
mer ressurser til utvikling av det forebyggende arbeidet
større fleksibilitet og variert arbeid
«Flest mulig eldre skal bo hjemme lengst mulig», er hovedfanen til kommune -Norge. Våre kommuner
er intet unntak. Samtidig er gruppen eldre sterkt økende og vil øke enda mer i fremtiden. Eldrebølgen
er ikke lenger noe vi kan vente oss i fremtiden, den er tilstede her og nå.
Tall Asker:
I Asker kommune, i perioden 2015-2020, stiger antall 67-79 åringer med 13%.
I samme periode stiger antall 80 åringer og eldre med 11 %.
I perioden 2020 til 2030 stiger 67-79 åringer med 24 %.
I samme periode stiger antall 80 åringer og eldre med hele 40 %. (Estimatet er beskrevet i rapporten
Omsorgstjenester for eldre 2015-2030)
Tall Bærum:
I Bærum kommune, i perioden 2016-2020 stiger antall 67-79 åringer med 15 %.
I samme periode stiger antall 80-åringer og eldre med 7 %.
I perioden 2021-2030 stiger antall 67-79 åringer aldersgruppe med hele 30%.
I samme periode stiger antall 80-åringer og eldre med hele 45%. (Prognosen er beskrevet i Bærum
kommunes KOMPAS-analyseprogram)
Befolkningsvekst
I Bærum kommune vil antall innbyggere i 2021 være 130.000, og antallet vil stige med cirka 10.000
hvert 5.år. (Veksten er beskrevet i Bærum kommunes handlingsplan 2017-2020, kapittel om
Befolkningsutvikling og boligbygging)

Til ettertanke
Brannvesenets rolle har, og er delvis fortsatt, å utøve myndighet. Arbeidet med blant annet «nye
grupper» (eks empel utsatte grupper) har imidlertid gitt erfaringer som tilsier at både formell saksgang
og tradisjonell uniformering ikke er hensiktsmess ig. I noen tilfeller tvert imot:
- En håndskrevet lapp i postkassa istedenfor et formelt brev i en konvolutt har vist seg som en
effektiv tilnærming og suksessfaktor i enkelte saker.
- Å møte sivil kledt med legitimasjon istedenfor med uniform og «blålysbil» virker
«avskrekkende» og mindre påkjennende for noen.
Vi vil oppnå best mulig brannsikkerhet i enhver satsning gjennom tilpasning og riktig metode og
tilnærming. For å oppnå dette vil økt kompetanse med hensyn til metodikk være en nødvendighet i
tillegg til den basiskompetanse den enkelte har tilegnet seg gjennom studier og relevant arbeid. I 2017
vil det særlig være fokus på å tilegne seg kompetanse (avdelingen og ansatte) for å evne å avdekke
hvilket behov den enkelte målgruppe har.

Avslutning
Denne strategien er et arbeidsdokument som beskriver og gir svar på hvorfor vi benytter ressursene
våre som vi gjør i ABBV og er nivået under Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS). Den beskriver også
målgruppene, deres utfordringer og grunnlaget for den forebyggende satsningen. Dokumentet
omhandler neste fire år og skal revideres årlig.
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Slik henger planene våre sammen:
1. ROS er vårt «øverste» dokumentet i kartleggingsarbeidet. ROS gjelder ikke for denne 4årsperioden spesielt, men skal evalueres og endres jevnlig etter endring i risikobildet.
2. Forebyggende strategi (dette dokumentet)
3. Handlingsplanen beskriver satsningsområder for målgruppene og gjelder for ett år.
4. Aktivitetsplanen beskriver tiltakene for målgruppene, når tiltakene skal utføres og av hvem og
gjelder for ett år.

Vi skal søke alle svar på spørsmål om målgrupper i denne strategien. Dersom svaret ikke finnes skal
revisjon for neste periode vurderes.
DSB har fått i oppgave fra Justis- og beredskapsdepartementet å legge frem forslag til ny forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen i november 2017. Denne må også ses i sammenheng
med revidering av strategien.
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