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Målet med avtalen er at kommunens ansatte som yter tjenester til brukere i Asker kommune og

Bærum kommune i samarbeid med Asker og Bærum brannvesen skal bidra til at færrest mulig

av kommunenes innbyggere omkommer som følge av brann.

Målet skal nås gjennom:
ø  Kartlegging av brukere som ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet, eller har en adferd som

medfører risiko for brann.

ø  Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.
ø  Bidra til at brukere som leier kommunale boliger har en bolig som er tilpasset brukers

funksjonsnivå med hensyn til brannsikkerhet.

Avtalen beskriver oppgaver, og ansvar for gjennomføring av oppgaver knyttet til

brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper. Den bygger på et systematisk

samarbeid og er en videreføring av tidligere avtaler.

Avtalen er gjeldende fra mai 2015, og skal revurderes innen 31.12.16.

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.

Brannstatistikken viser at tre av fire som omkom i brann tilhørte en risikoutsatt gruppe og ni av ti

omkom i egen bolig. Ca 50  %  av de som dør i brann mottar omsorgstjenester.

Det har over lengre tid vært en trend i samfunnet som viser at de fleste, unge og eldre, med store eller

små hjelpebehov ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig. Med bakgrunn i dette har de fleste

kommuner lagt opp til at kommunens innbyggere får sine hjelpebehov dekket i sitt eget hjem så lenge

det er mulig.

En av kommunenes oppgaver blir som følge av dette å bidra med kartlegging og veiledning for at

hjemmene til målgruppen skal være tryggest mulig.

Knyttet til brannsikkerhet for våre innbyggere med et hjelpebehov kreves det et godt samarbeid

mellom helsepersonell og brannpersonell innad i kommunene.

Juridiske forhold

Eier av bygningen har ifølge brann- og eksplosjonsvernloven ansvaret for at bygningen har

tilfredsstillende brannsikkerhet. Dette vil si at kommunen har ansvaret for brannsikkerheten i sine

bygg, og at brannsikkerheten i private bygg/boliger er tillagt eier av boligen.

Kommunalt eide eller kommunalt innleide bygg

ø  Eier av  bygget  må dokumentere at bygget er bygget, utstyrt og vedlikeholdt jf.

Forebyggendeforskriften  §2-1.

ø  Eier må dokumentere at hver enkelt bolig er utstyrt med røykvarsler og manuelt slokkemiddel.

Forebyggendeforskriften §2-5

ø  Leietaker har ansvar for å innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak
og -innretninger virker som forutsatt. Leietaker skal videre påse at bygningstekniske

brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Leietaker skal rapportere til eier alle

forhold av betydning for brannsikkerheten. Forebyggendeforskriften §2-2

Lov om helsepersonell pålegger i  §  31 helsepersonell en plikt til å varsle politi og brannvesen dersom

dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

En ansatt i kommunen som yter tjenester kan ikke stilles til ansvar dersom det overses en risiko og det

oppstår brann hos en beboer.

Brannvesenet

Asker og Bærum brannvesen  IKS  innehar en koordinerende rolle i arbeids- og styringsgruppen i Trygg

hjemme samarbeidet.
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Brannvesenets vil være en ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunens ansatte på

bestilling fra kommunene.

Brannvesenet skal bistå/være rådgiver ved behov/bekymringsmeldinger (vanskelige tilfeller) i begge

kommunene.

Kommunens ansatte
Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens

behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Det skal gjennomføres en kartlegging i brukers hjem ved

endring i brukerens helsetilstand eller etter gitte intervall (se vedlegg). Kartleggingen gjennomføres

skriftlig i sjekklisten og dokumenteres i pasientjournal. Nødvendige tiltak behandles fortløpende,

aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt med brannvesenet for å få veiledning og evt.

bistand.

Leder for de forskjellige enhetene har ansvaret for at sjekklisten følges opp, og at tiltak som er utført

dokumenteres i pasientjournal.

Brukere som mottar tjenester fra kommunene i privateid bolig, vil etter de vedtatte rutinene få hjelp til

en vurdering av om de kan ivareta sine brannforebyggende plikter som huseier eller leietager. Det

samme vil gjelde brukere som leier bolig av kommunen, men her er det kommunen som er «huseier»

og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best mulig mot brann.

Tildeling av kommunal bolig
o  Ved tildelingspunktet skal det vurderes om beboer har evne til å redde seg selv i sikkerhet, og

om eventuelle brannforebyggende tiltak bør iverksettes før innflytting. Vurderingen baseres på

den kjennskap tjenestene i kommunen har om beboer på tildelingspunktet og om den

konkrete boligen

o  Dersom bruker har særlig behov som nedsatt hørsel eller nedsatt kognitiv funksjon skal det
gjøres en vurdering av om det må iverksettes tiltak for økt brannsikkerhet før beboer flytter

inn. Dette vurderes i samarbeid med involverte tjenester. Her nevnes noen eks.:
o mobile eller automatiske slokkeanlegg, komfyrvakt, brannhemmende tekstiler,

røykeforkle, tidsbryter pa elektriske apparater, alternative hjelpemidler for å sikre at

beboer med nedsatt hørsel får varsel så tidlig som mulig m.v

-  Er beboer avhengig av rullestol eller rullator o.l, må det vurderes om beboer skal tildeles bolig
hvor det er lagt til rette for at beboer selv kan bringe seg ut i sikkerhet. Dersom det ikke er

mulig må det vurderes om bruker skal tildeles en bolig med automatisk slokkeanlegg, eller om

det i samarbeid med involverte tjenester skal installeres et mobilt slokkeanlegg.

Asker 12. mai 2015

Asker kommune Bærum kommune Asker og Bærum Brannvesen
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Kristin Nilsen
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Vedlegg:
tiltaksplan Asker
tiltaksplan Bærum
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Tiltaksplan Asker

Oppgave

Opplæring av ansatte i aktuelle

virksomheter

Kartlegging av brannrisiko  i

brukers hjem

Oppfølging av tiltak

Oppfølging av avtalen og
systematikk

Hospitering
Eget kontaktpunkt/funksjon i

kommunene som koordinerer

kommunenes ansvar

Hàndtere bekymringsmeldinger,

registrere og følge opp

Montering av sikkerhetsutstyr

Fordeling av komfyrvakter
og mobile slokkeanlegg

Oppfølging av ekstremtilfeller
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Ansvarlig

Kommunene ved nærmeste

leder

Leder av de forskjellige

enhetene i kommunens ansatte

som yter tjenester for brukere i
kommunen.

Leder av de forskjellige

enhetene i kommunen.

Arbeidsgruppa - ABBV

koordinerer.

Kommunen

Kommunen

Leder av de forskjellige

enhetene i kommunen inkl

ABBV

Pårørende, boligforvaltere
Mobile slokkeanlegg:

Tjenestetildeling og fagansvarlig

brann

Tverrfaglig team fra kommune

og brannvesen - settes

sammen i hvert enkelt tilfelle

Gjennomføring
Brannvesenet etter bestilling fra

kommunene

Årlig eller ved endring av
brukers helsetilstand og ved

endrede boforhold.

Brannvesenet som ressurs etter
forespørsel
Fortløpende - rask respons

Etter behov

Fortløpende

Fortløpende

Fortløpende

Fortløpende

Fortløpende etter vurdering

Fortløpende
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Tiltaksplan Bærum

Oppgave

Opplæring av ansatte i

kommunen

Arbeidsplasskartlegging i brukers

hjem. Kartlegging brann

gjennomføres årlig.

Oppfølging av tiltak

Oppfølging av avtalen og

systematikk

Hospitering

Eget kontaktpunkt/funksjon i
kommunene som koordinerer

kommunenes ansvar

Håndtere bekymringsmeldinger,

registrere og følge opp

Montering av sikkerhetsutstyr

Fordeling av komfyrvakter

o mobile slokkeanlegg
Oppfølging av ekstremtilfeller
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Ansvarlig

Kommunene

Leder av de forskjellige
enhetene i kommunen

Leder av de forskjellige

enhetene i kommunen

Arbeidsgruppa - ABBV

koordinerer.

Kommunene

Eiendom

Leder av de forskjellige

enhetene i kommunen og

brannvesenet
Pårørende,
Boligforvaltere

Eiendom

Tverrfaglig team fra kommune

og brannvesen

Settes sammen i hvert enkelt
tilfelle

Gjennomføring
Brannvesenet etter bestilling fra

kommunene

Årlig, eller ved endring av
brukers helsetilstand og ved

endrede boforhold.

Brannvesenet som ressurs etter

forespørsel

Fortløpende - rask respons

Etter behov

Fortløpende

Fortløpende

Fortløpende

Fortløpende

Fortløpende etter vurdering

Fortløpende


