Brannvernrutine risikoutsatte grupper
Hensikt
Hensikten med prosedyren er å forebygge brann hos brannrisikoutsatte som mottar
kommunale helse-, mestrings-, sosial- eller velferdstjenester. Dette gjøres gjennom
kartlegging av risiko samt brannforebyggende tiltak. Risikoutsatte er personer som av ulike
årsaker har større sannsynlighet for å forårsake brann, eller har begrenset evne til å:
•
•
•
•

Forebygge brann
Oppdage brann
Varsle og slukke brann
Evakuere seg selv ved brann

Omfang
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsefaglig rådgiver - koordineringsansvar
Glåmdal Brannvesen IKS – veilednings- og opplæringsansvar
Kongsvinger boligstiftelse - eieransvar
KK-Eigedom - eieransvar
Forvaltning helse og mestring – operativt og utførende ansvar kartlegging
Alle ansatte som yter helse- og mestrings- og/eller sosial- og velferdstjenester i
tjenestemottakeres hjem – operativt og utførende ansvar
Avdelingsledere – operativt ansvar
Enhetsledere - systemansvar
Boligstrategisk forum og Rådmannens ledergruppe –strategisk ansvar

Handling
Brannrisikovurdering skal kartlegge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forflytningstid
Evnen til selvevakuering
Reaksjonstid
Rømningsmuligheter
Lagring/rot samt tildekking av ovner/ildsteder
Røyking/svimerker
Bruk av levende lys
Bruk av skjøteledninger
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Røykvarslere
Slukkeutstyr
Komfyr/kokeplater
Ildsted
Bor alene/sammen med andre
Kognitiv svikt
Utfordringer innen rus/psykiatri
Redusert funksjonsevne
Asylsøker/flyktning

Veiledning for utfylling av skjema i henhold til disse punktene ligger vedlagt
«Vurderingsskjema brannrisikogrupper -Kongsvinger kommune og Glåmdal Brannvesen
IKS»
På bakgrunn av kartlegging, kategoriseres brukerne i følgende grupper:
Grønn: En akseptabel risiko
Gul: Nødvendig å se på muligheter for risikoreduserende tiltak
Rød: En uakseptabel risiko som må elimineres ved hjelp av tiltak

Ved tildeling av bolig til nye tjenestemottakere
Det vises til Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Glåmdal Brannvesen IKS
om forebyggende brannverntiltak for risikoutsatte grupper.
Det skilles mellom tildelingskriterier for Bolig for vanskeligstilte, og tildelingskriterier for ulike
tilrettelagte boliger (omsorgsboliger, bofellesskap etc.).
Tildeling av bolig er tillagt kommunen som tjenesteyter, mens leieforhold er inngått mellom
den enkelte bruker/beboer og eier av bolig. Ved tildelingstidspunkt for bolig skal det dersom
mulig vurderes om beboer har evne til å redde seg selv i sikkerhet, og om eventuelt
brannforebyggende tiltak bør iverksettes før innflytting. Vurderingen baseres på den
kjennskap tjenestene har om beboer på tildelingstidspunktet, og om den konkrete boligen.

Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester til nye tjenestemottakere som mottar
tjenester i eget hjem
•

•
•

Kartlegging av brukers evne til selvevakuering samt eventuell fysisk og kognitiv svikt
som kan være avgjørende i forhold til brannrisiko, utføres av tverrfaglig
vurderingsteam på sykehus/ved sykehjem dersom beboer skal hjem til egen bolig
(eid eller leid).
Tjenesteytende enhet kartlegger risikofaktorer i bolig ved første hjemmebesøk etter
hjemkomst. Kartleggingen dokumenteres i Profil.
Ved vurdering av tjenestebehov etter hjemmebesøk i brukers bolig: Forvaltning helseog mestring utfører kartlegging av brannrisiko ved førstegangs hjemmebesøk ved
tildeling av tjenester. Kartleggingen skal være utført og dokumentert i Profil senest 14
dager etter at tjeneste er innvilget.
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•

•

Dersom tjenesten innvilges i kortere tidsrom enn 14 dager, skal kartlegging av
brannrisiko gjennomføres av rehabiliteringsteam, hverdagsrehabilitering,
hjemmetjenesten eller andre tjenesteytere som utfører innvilgede tjenester i
tidsrommet. Kartlegging skal dokumenteres i Profil.
Dersom tildeling av tjenesten innebærer at Forvaltning helse- og mestring ikke
utfører hjemmebesøk, gjennomføres kartlegging av brannrisiko av utførende
tjenesteyter i brukers hjem (HBT, Rehabiliteringsteam, Hverdagsrehabilitering, Ergoog/eller fysioterapitjenesten, Psykiatri/rusomsorg, Aktivitet- og bistand, NAV).
Kartlegging skal dokumenteres i Profil.

Ved endring av funksjonsnivå, eller tildeling av ny/annen bolig hos beboer som også
mottar helse-, mestrings-, sosial- eller velferdstjenester.
•

•
•
•

Ny kartlegging av brannrisiko foretas. «Vurderingsskjema brannrisikogrupper
Kongsvinger kommune og Glåmdal Brannvesen IKS» benyttes. Om kartlegging viser
endring i brukerens gruppetilhørighet (risikogruppe grønn, gul eller rød), endres dette
og dokumenteres i Profil.
Avdelingsleder varsles ved økning av brannrisiko. Avdelingsleder vurderer tiltak og
eventuelt tverrfaglige samarbeidsmøter. Enhetsleder informeres.
Ved vesentlige endringer hos beboer i privatleid bolig eller bolig eid av Kongsvinger
Boligstiftelse, varsles boligeier om økt brannrisiko og om eventuelle/mulige tiltak.
Ved ekstreme tilfeller eller behov for ekstraordinære brannverntiltak i brukers bolig,
varsles helsefaglig rådgiver og brannvesen.

Generelle ansvarsforhold
•
•
•

•

•

Eier av bygg er ansvarlig for at bygget er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til Forskrift
om brannforebygging kap. 2.
Eier må sørge for at hver enkelt bolig er utstyrt med røykvarsler og manuelt
slukkemiddel, jf. Forskrift om brannforebygging § 7
Eier av bygg må sørge for at brukere av bygget/boligene er gjort kjent med alle
forhold som har betydning for brannsikkerheten, samt sikre at all bruk samordnes for
å unngå brann, jf. Forskrift om brannforebygging: Forebyggende plikter for eier av
byggverk kap.2. Bruker kan her være Kongsvinger Kommune ved enheter eller
hjemmeboende leietaker i leilighet. Det vises til Samarbeidsavtale mellom
Kongsvinger kommune og Glåmdal Brannvesen IKS om forebyggende
brannverntiltak for risikoutsatte grupper for definisjon og konkretisering av begrepene
Eier og Leietaker.
Eier og Leietaker har selvstendig ansvar for at bygningstekniske brannverntiltak og
øvrige sikringstiltak ikke forringes. Leietaker skal rapportere til eier alle forhold av
betydning for brannsikkerheten, jf. Forskrift om brannforebygging: Forebyggende
plikter for brukeren av byggverk kap. 2.
Leietaker har ansvaret for at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet
som gjelder, unngå unødig risiko for brann og påse at rømningsveiene opprettholder
sin funksjon. Det vises til Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og
Glåmdal Brannvesen IKS om forebyggende brannverntiltak for risikoutsatte grupper
for definisjon og konkretisering av begrepene Eier og Leietaker.
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Ansvarsfordeling:
Enhetsleder ved aktuelle tjenestesteder skal ha dialogsamtaler med Glåmdal
interkommunale brannvesen og Kongsvinger boligstiftelse ved behov og minst en gang årlig,
med oppdatering på generelt grunnlag for enheten. Se Samarbeidsavtale mellom
Kongsvinger kommune og Glåmdal Interkommunale Brannvesen IKS. Der det må settes inn
utbedrende tiltak og boligen/bygget ikke er eid av KK-Eiendom, avklares kostnadsdekning av
Boligstrategisk Forum.
Oppgave
Tjenestemottakers
brannsikkerhet skal være et
fastsatt punkt på ulike
samarbeidsmøter.
Kartlegge brukere minimum
årlig, og ved endringer i behov
Om mulig: Gjennomgå
evakueringsmuligheter
sammen med
tjenestemottaker, dokumentere
dette i journalsystem og varsle
avdelingsleder/brannansvarlig
ved endringer.
Kontrollere
slukkeutstyr/varslingsutstyr
årlig i de tilfeller beboer ikke
klarer det selv

Ansvarlig
Avdelingsleder

Gjennomføring
Ansvarlig ansatt

Avdelingsleder

Ansvarlig ansatt

Avdelingsleder

Ansvarlig ansatt. Om
dette praktisk
gjennomføres sammen
med eller av pårørende,
dokumenteres det i
Profil.

Avdelingsleder

Dokumentere kartlegging i
Profil
Legge bruker i lokal gruppe
Kontakte
huseier/brannansvarlig/
pårørende dersom det er
behov for oppgraderinger av
varslingssystemer og/eller
slukkeutstyr.

Avdelingsleder

Ansvarlig ansatt. Om
dette praktisk
gjennomføres sammen
med eller av pårørende,
dokumenteres det i
Profil.
Ansvarlig ansatt

Avdelingsleder
Avdelingsleder

Ansvarlig ansatt
Ansvarlig ansatt

Ved behov for installering av
brannforebyggende
hjelpemidler fra
Hjelpemiddelsentralen, NAV
etc.: ha oversikt over ulike
tilbydere
Vurdere behov for
brannverntiltak eller
ekstraordinære brannverntiltak
i tjenestemottakernes boliger
Varsle pårørende/verger om
behov for brannverntiltak eller
ekstraordinære brannverntiltak
i tjenestemottakernes boliger

Avdelingsleder

Ansvarlig ansatt

Avdelingsleder/Ansvarlig
ansatt

Ansvarlig ansatt

Avdelingsleder

Ansvarlig ansatt
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Igangsette brannverntiltak eller
ekstraordinære brannverntiltak
i tjenestemottakernes boliger
Brannøvelser for ansatte, dette
fastsettes i enhetens årshjul

Avdelingsleder

Ansvarlig ansatt

Huseier/enhetsleder/enhetens Avdelingsleder/
brannvernansvarlig
brannansvarlig

Den enkelte ansatte som gir tjenester i brukers hjem har ansvar for regelmessig observasjon
og dokumentasjon av brukers behov omhandlende brannvern, herunder evne til
selvevakuering, sikkerhet i boligen og varsle- og slukkeutstyr.
Ved endring skal avdelingsleder varsles, og det skal vurderes behov for tiltak, eventuelt
tverrfaglig møte for å avklare mulige tiltak.
Dersom Kongsvinger kommune og/eller Glåmdal Brannvesen IKS avdekker behov for
spesielle tiltak og bruker får tilbud om montering og/eller iverksettelse av disse (eksempelvis
mobilt vanntåkeanlegg, tilbud om flytting til bedre egnet bolig), men bruker/eier av bolig
nekter dette, skal det dokumenteres i Profil. Møtereferat fra tverrfaglige samarbeidsmøter
skal vedlegges dokumentasjonen.

Dokumentasjon
Som beskrevet i prosedyren

Referanser
Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Glåmdal Brannvesen IKS om
forebyggende brannverntiltak for risikoutsatte grupper
Veileder: «Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte
grupper» - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/Helsedirektoratet
Forskrift om brannforebygging
Helsepersonelloven

Vedlegg
Kartleggingsskjema: «Vurderingsskjema brannrisikogrupper Kongsvinger kommune og
Glåmdal Brannvesen IKS»
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