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Informasjon om brannrisiko for risikoutsatte grupper
Rådmannens forslag til vedtak:
Det inngås en samarbeidsavtale om felles brannforebyggende arbeid overfor hjemmeboende
risikoutsatte grupper.

Vedlegg
1 Prosjektrapport brannrisiko 2018
2 SAMARBEIDSAVTALE
Bakgrunn for saken:
Info angående prosjekt Brannrisiko for risikoutsatte grupper
I Norge er risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. På bakgrunn
av dette er det viktig å avdekke hvilke effektive og målrettede tiltak som kan forhindre
fremtidige dødsbranner hvor risikoutsatte personer er involvert.
Innherred brann og redning (IBR) er ansvarlig for å yte brann og redningstjenester for omlag 37
000 innbyggere i kommunene Verdal, Levanger og Frosta. Prosjektet brannsikkerhet
risikoutsatte grupper ble gjennomført med midler fra «Det store brannløftet», som er gave til det
norske samfunn fra Gjensidigestiftelsen. Midlene var øremerket en stilling som prosjektleder for
å kartlegge brannrisiko.
Målsetting for gjennomført prosjekt har vært:
 Kartlegge hjemmeboende risikoutsatte i Levanger, Verdal og Frosta kommune
 Undervisning/opplæring av personalgrupper (og andre) i brannvern for risikoutsatte
 Utarbeide sjekkliste og gjennomføre brannrisikosjekk
 Avdekke hvilke tiltak som vil ha mest effekt i forhold til kost-nytte
 Etablere samarbeid og samarbeidsrutiner mellom kommunale tjenester om
brannsikkerhet for risikoutsatte grupper

De alvorligste funnene i forbindelse med brannrisikosjekk var mangel på røykvarslere, mangel
på slokkeutstyr, nedsatt eller ingen evne til å bruke slokkeutstyr, og utfordringer med at beboer
ikke kunne varsle/evakuere ved et eventuelt branntilløp, samt at det ikke var tilfredsstillende
rømningsveier. Det ble også avdekket brannfarlig atferd, slik som røyking og samtidig
rus/kognitiv svikt, ødelagt/ feil bruk av elektrisk utstyr og oppsamling av brennbart materiale.
Da midlene fra Gjensidigestiftelsen nå er oppbrukt så er den som hadde ansvaret for prosjektet
ikke lengre ansatt i IBR, og IBR har heller ikke fått tilført midler til å videreføre en slik stilling.
Dette betyr at det nå er kommunen selv som har ansvaret for å videreføre og å kartlegge og å
dokumentere at brannsikkerheten er ivaretatt for de gruppene av befolkningen som kommunen
skal gi forsvarlig helsehjelp til.
Kommunene Frosta, Levanger og Verdal har fått tildelt 950.000,- via iBR til innkjøp av utstyr
for å senke brannrisikoen for utsatte grupper. Dette er f.eks. røykvarslere, interne alarmanlegg,
komfyrvakter, mobile vanntåkeanlegg. Dersom ikke kommunene benytter muligheten til å
utplassere slikt utstyr i løpet av 2018 vil midlene ikke bli utbetalt.
Det er viktig å avklare sentrale spørsmål og for å forplikte relevante aktører i et videre
samarbeid. Dette bør omfatte politiske organer, administrativ og faglig ledelse, samt
fagpersoner. Det er i den forbindelse utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale.
Saksopplysninger:
Vedlagt er prosjektrapport brannrisiko
Vedlagt er forslag til samarbeidsavtale
Vurdering:
Økonomiske konsekvenser: Kan bli store dersom noen skulle bli skadet/ omkomme i brann.
Konsekvenser for folkehelse: Kan bli store dersom noen skulle bli skadet/ omkomme i brann
Konsekvenser ytre miljø: Ingen særlige konsekvenser
Konklusjon:
Å fortsette med brannforebyggende arbeid for risikoutsatte grupper må sees på som et godt tiltak
for å unngå at noen av våre innbyggere skader seg eller omkommer som følge av brann i
boenheter hvor Frosta kommune yter tjenester.
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