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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

8/18 Råd for funksjonshemmede 29.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har et stort ansvar for å sørge for innbyggernes sikkerhet i forhold til brann. Mange 

enheter og sektorer deler på dette ansvaret med hjemmel i flere lovverk. For å koordinere dette 

arbeidet har Sektorlederene i Helse og omsorg og Samfunn, sammen med en enkelte 

enhetsledere underskrevet en avtale for å forebygge.  

 

Avtalens hovedformål er å øke sikkerheten for hjemmeboende risikogrupper innenfor de 

gjeldende rammer kommunestyret har gitt. 

 

Med risikogrupper menes grupper som er spesielt utsatt for å omkomme- eller forårsake brann. 

Aktuelle grupper kan da være: 

 

 Eldre og pleietrengende  

 Innvandrere og asylsøkere 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 

 Personer med rusutfordringer. 
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Praktisk gjennomføring 

Første møte er satt til 31. oktober 2018. Dette er et samarbeidsmøte som partene har forpliktet 

seg til i den vedlagte avtalen. Brannvesenet har tatt på seg en særlig stor rolle for å tilby kurs til 

de som jobber med risikoutsatte grupper. Allerede har brannvesenet bistått helse i samlinger for 

75-åringe, dette samarbeidet skal få frem flere gode brannforebyggende tiltak. I tillegg har det 

kommet bekymringsmeldinger vedrørende brannsikkerheten hos brukere av kommunale 

tjenester som brannvesenet har respondert på. 

 

 

Juriske forhold 

Avtalen har som hensikt å ivareta de juridiske forpliktelsene kommunen har ovenfor 

innbyggere i risikogruppene for brann. Herunder helsepersonells opplysningsplikt til nødetater 

hva angår fare for brann jfr. § 31 helsepersonelloven.  

Kommunens ansvarsområder for å forebygge brann hos risikogrupper jfr. kapittel 4 forskrift 

om brannforebygging vil også bli tatt på alvor med denne avtalen.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Hver enhet er ansvarlig for å dekke lønnsutgifter, avtalen legger heller ikke opp øke utgifter.  

 

 

Organisering av samarbeidet 
 

Kommunens ansvar innebærer:  

 

A. Identifisere om brukere tilhører utsatt gruppe: 

 

B. Informasjon og veiledning:  

 

C. Utleie boliger / kommunale boliger  

 

D. Kunnskap og verktøy:  

 

E. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.  

 

Etablering av oversikt / kartlegging:  

Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens 

behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Kartlegging gjennomføres i tråd med de system 

og rutiner som etableres gjennom Trygg hjemme- prosjektet. 

Nødvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt 

med brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.  

 

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, i slike tilfeller er det 

kommunen som er «huseier» og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best 

mulig mot brann.  
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Brann og redningstjenesten. 

Ringerike brann og redningstjeneste innehar en koordinerende rolle i arbeids – og 

styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse skal også 

brannvesenet være en ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunenes ansatte som 

er beskrevet i denne avtalen etter bestilling uten å fakturere. Brannvesenet skal bistå / være 

rådgiver ved behov ifm. bekymringsmeldinger /vanskelige tilfeller i kommunen. 

 

Helsesektor 

Ansatte i helsesektor som har sine jobber i hjemmetjenesten skal etterse at brannsikkerheten for 

hjemmeboende er tilstrekkelig. Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og 

generell boevne sett opp mot brannsikkerhet. Ledere i helsesektor er også ansvarlig i samråd 

med Brann og redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring. 

 

Læringssenteret for voksne  

Ansatte i Læringssenteret for voksne skal fremme brannsikkerhet i hjemmet for flyktninger. 

Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og generell boevne sett opp mot 

brannsikkerhet. Ledelsen i Læringssenteret for voksne er ansvarlig i samråd med Brann og 

redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring av ansatte. 

 

Miljø- og arealforvaltningen 

Miljø og arealforvaltning skal sørge for at byggherre utformer byggene etter gjeldene lover og 

forskrifter og i særlig grad påser at tiltaksklasser og kontrollregimer for brannsikringstiltak 

utføres forskriftsmessig. Brann og redningstjenesten kan bistå med veiledning på områder der 

dette er aktuelt. 

 

Teknisk forvaltning: 

Teknisk forvaltning har som bygningseier i kommunen ansvar for å sørge for at 

brannsikkerheten er ivaretatt på alle kommunale bygg. Teknisk forvaltning plikter å følge opp 

bygg bosatt av risikogrupper men som ikke har daglig oppfølging av byggeier eller andre 

kommunale tjenester. I de tilfeller der det er utfordringer knyttet til boevne eller gjentatt 

hærverk på brannsikkerhetsanlegg plikter Teknisk forvaltning og Brann og redningstjenesten å 

følge opp disse objektene etter bekymringsmelding.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  8/18 

 Side 5 av 6   

 

Rådmannens vurdering 

Formålet med avtalen er en bedre samordning tverrsektorielt i kommunen som igjen vil kunne 

bære frukter også på andre områder enn brannforebygging. Avtalen er en organisering 

administrativt, men den bør også være kjent av politikerne. 

 

 

 

Vedlegg 

 

Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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9/18 Råd for funksjonshemmede 29.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

Råd for funksjonshemmede deltar på Eldrerådets fellesmøte for pensjonistforeninger.  

 

Tema 1 er pågående utbyggingsprosjekter i kommunen v/ordfører, leder i hovedkomiteen for 

helse og omsorg Runar Johansen og kommunalsjef Christine Myhre Bråthen.  

 

Tema 2 er frivillig arbeid for eldre i nærmiljøene v/Frivillighetssentralen og Venneforeningene 

fra Sokna, Nes, Hønefoss og Tyribo.  

 

Det vil bli servert kaffe og rundstykker. Programmet er vedlagt.   

 

Vedlegg  

- Program – fellesmøte for pensjonistforeninger i Ringerike kommune 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3222-3  Arkiv: M70  

 

Sak: 74/18 

 

Saksprotokoll - Orienteringssak - Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Orienteringssak - Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende  
 

Forslag til vedtak: 

 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har et stort ansvar for å sørge for innbyggernes sikkerhet i forhold til brann. Mange 

enheter og sektorer deler på dette ansvaret med hjemmel i flere lovverk. For å koordinere dette 

arbeidet har Sektorlederene i Helse og omsorg og Samfunn, sammen med en enkelte 

enhetsledere underskrevet en avtale for å forebygge.  

 

Avtalens hovedformål er å øke sikkerheten for hjemmeboende risikogrupper innenfor de 

gjeldende rammer kommunestyret har gitt. 

 

Med risikogrupper menes grupper som er spesielt utsatt for å omkomme- eller forårsake brann. 

Aktuelle grupper kan da være: 

 

 Eldre og pleietrengende  

 Innvandrere og asylsøkere 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 

 Personer med rusutfordringer. 

 

 



- 

Praktisk gjennomføring 

Første møte er satt til 31. oktober 2018. Dette er et samarbeidsmøte som partene har forpliktet 

seg til i den vedlagte avtalen. Brannvesenet har tatt på seg en særlig stor rolle for å tilby kurs til 

de som jobber med risikoutsatte grupper. Allerede har brannvesenet bistått helse i samlinger for 

75-åringe, dette samarbeidet skal få frem flere gode brannforebyggende tiltak. I tillegg har det 

kommet bekymringsmeldinger vedrørende brannsikkerheten hos brukere av kommunale 

tjenester som brannvesenet har respondert på. 

 

 

Juriske forhold 

Avtalen har som hensikt å ivareta de juridiske forpliktelsene kommunen har ovenfor 

innbyggere i risikogruppene for brann. Herunder helsepersonells opplysningsplikt til nødetater 

hva angår fare for brann jfr. § 31 helsepersonelloven.  

Kommunens ansvarsområder for å forebygge brann hos risikogrupper jfr. kapittel 4 forskrift 

om brannforebygging vil også bli tatt på alvor med denne avtalen.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Hver enhet er ansvarlig for å dekke lønnsutgifter, avtalen legger heller ikke opp øke utgifter.  

 

 

Organisering av samarbeidet 
 

Kommunens ansvar innebærer:  

 

A. Identifisere om brukere tilhører utsatt gruppe: 

 

B. Informasjon og veiledning:  

 

C. Utleie boliger / kommunale boliger  

 

D. Kunnskap og verktøy:  

 

E. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.  

 

Etablering av oversikt / kartlegging:  

Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens 

behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Kartlegging gjennomføres i tråd med de system 

og rutiner som etableres gjennom Trygg hjemme- prosjektet. 

Nødvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt 

med brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.  

 

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, i slike tilfeller er det 

kommunen som er «huseier» og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best 

mulig mot brann.  
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Brann og redningstjenesten. 

Ringerike brann og redningstjeneste innehar en koordinerende rolle i arbeids – og 

styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse skal også 

brannvesenet være en ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunenes ansatte som 

er beskrevet i denne avtalen etter bestilling uten å fakturere. Brannvesenet skal bistå / være 

rådgiver ved behov ifm. bekymringsmeldinger /vanskelige tilfeller i kommunen. 

 

Helsesektor 

Ansatte i helsesektor som har sine jobber i hjemmetjenesten skal etterse at brannsikkerheten for 

hjemmeboende er tilstrekkelig. Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og 

generell boevne sett opp mot brannsikkerhet. Ledere i helsesektor er også ansvarlig i samråd 

med Brann og redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring. 

 

Læringssenteret for voksne  

Ansatte i Læringssenteret for voksne skal fremme brannsikkerhet i hjemmet for flyktninger. 

Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og generell boevne sett opp mot 

brannsikkerhet. Ledelsen i Læringssenteret for voksne er ansvarlig i samråd med Brann og 

redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring av ansatte. 

 

Miljø- og arealforvaltningen 

Miljø og arealforvaltning skal sørge for at byggherre utformer byggene etter gjeldene lover og 

forskrifter og i særlig grad påser at tiltaksklasser og kontrollregimer for brannsikringstiltak 

utføres forskriftsmessig. Brann og redningstjenesten kan bistå med veiledning på områder der 

dette er aktuelt. 

 

Teknisk forvaltning: 

Teknisk forvaltning har som bygningseier i kommunen ansvar for å sørge for at 

brannsikkerheten er ivaretatt på alle kommunale bygg. Teknisk forvaltning plikter å følge opp 

bygg bosatt av risikogrupper men som ikke har daglig oppfølging av byggeier eller andre 

kommunale tjenester. I de tilfeller der det er utfordringer knyttet til boevne eller gjentatt 

hærverk på brannsikkerhetsanlegg plikter Teknisk forvaltning og Brann og redningstjenesten å 

følge opp disse objektene etter bekymringsmelding.  

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Formålet med avtalen er en bedre samordning tverrsektorielt i kommunen som igjen vil kunne 

bære frukter også på andre områder enn brannforebygging. Avtalen er en organisering 

administrativt, men den bør også være kjent av politikerne. 

 

 

 

Vedlegg 

 

Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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1 . Bakgrunn for avtalen

Brannstatistikken viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe, og at ni
av ti omkom i egen bolig. Ca. 50% av de som omkommer i brann mottar helse- og omsorgstjenester
fra kommunen.

Kjente risikoutsatte grupper er blant annet:
o Eldre og pleietrengende

¡ lnnvandrere, arbeidsinnvandrere ogasylsøkere

o Personer med nedsatt funksjonsevne

r Rusmisbrukere

¡ Personer med psykiske utfordringer

Det har over lengre tid også vært en trend i samfunnet som viser at de fleste som har behov for
helse- og omsorgstjenesterfra sin kommune, ønsker å bo iegen bolig så lenge som mulig. Med
bakgrunn i dette har derfor de fleste kommuner lagt opp til at kommunens innbyggere får sine
hjelpebehov dekket ieget hjem så lenge det er mulig.
I N OU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsotte grupper, foreslås 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. Forskningsrapporter er tydelige på at nØkkelen til god
brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom brannvesenet og øvrige aktører i

kommunen.
Denne avtalen er ett tiltak for å bidra til økt brannsikkerhet for risikoutsatte grupper i Ringerike og
Hole kommuner.

2. Avtalens formål og gyld¡ghet

Avtalen bygger på et systematisk arbeid og beskriver oppgaver og ansvar for gjennomfpring av
oppgaver knyttet til brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper.

Målet med avtalen er at ingen personer i kommunens risikoutsatte grupper skal omkomme som
Íølge av brann.

Målet skal nås gjennom et brannforebyggende samarbeid mellom kommunens enheter. For å sikre

god brannsikkerhet for våre innbyggere med et hjelpebehov, kreves det et godt samarbeid mellom

kommunale tjenesteytere som pleie - og omsorg, flyktningetjenesten, hjelpemiddellagret,

helsetjenesten (rus og psykiatri), Miljø og arealforvaltning og ansatte i brannvesenet.

Avtalen er gjeldende fra 01.09.2018. Avtalen kan sies opp med ett års oppsigelsestid. Avtalen
revideres når en av partene krever dette.
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3. Juridiske forhold
Etter ny forskrift om brannforebygging skal kommunen motivere og samarbeide med aktuelle aktører

for å redusere sannsynligheten for konsekvensene av brann. Videre skal kommunen fremme

brannsikkerhet gjennom kommunale planleggings - og beslutningsprosesser. Kommunen skal også

kartlegge risiko, herunder risikoutsatte grupper, fastsette satsningsområder og planlegge samarbeid

og tiltak for ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Tiltakene skal evalueres.

Det refereres til Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende Forskrift om brannforebygging

av 17. desember 201"5.

Forebvssende plikter til kommune:

Forskrift om brannforebygging av LT.desember 201-5

Kapittel 4. Kommunens forebyggende plikter.

I L4 karflegg¡ng av nsrKoen ïor þrann

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
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Forebyggende plikter for eier av byggverk

Bra nn- og eksplosjonsvernloven.

Kapittel 2. Alminnelige plikter.

I 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold - første ledd.
Eier av byggverket plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann,
eksplosjon eller annen ulykke.

Forskrift om brannforebygging av lT.desember 201 5

Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk

Eier av en bygning har altså ihht. Brann- og eksplosjonsvernloven ansvaret for at bygningen har

tilfredsstillende brannsikkerhet. Dette innebærer at kommunen har ansvaret for
brannsikkerheten i sine bygninger, og at brannsikkerheten i private bygninger/boliger er tillagt
eier av boligen.

Forebvggende plikter for brukeren av bvggverk

Brann- og eksplosjonsvernloven
Kapittel 2. Alminnelige plikter.

$ 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold - andre ledd, Eier og bruker av byggverk plikter å

holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger, og 4vrige sikringstiltak til vern mot
brann i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.

5 8. systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Virksomheter plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø - og sikkerhetsarbeid (internkontroll)
for å sikre at krav fastsatt i- eller i medhold av denne lov overholdes. Tilsynsmyndigheten kan også
bestemme at andre også skal gjennomføre systematisk helse-, miljø - og sikkerhetsarbeid. Det skal
kunne dokumenteres ovenfor tilsynsmyndigheten at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet.

5

S 4. Kunnskap og informasjon om brannsikkerheten i byggverk

Første og andre ledd: Eieren av byggverket skal kjenne til kravene til brannsikkerhet for
byggverket og skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage

brann eller begrense konsekvensene av brann.

5 7: Eier må dokumentere at hver enkelt bygning er tilfredsstillende utstyrt med

brannvarsling og manuelt slukkeutstyr jmfr. Forskrift om brannforebygging.

5 1 0: Eier av bygget må dokumentere at bygget er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til
brannsikkerhetskravene som gjelder for bygget jmfr. Forskrift om brannforebygging.

Forskrift om brannforebygging av LT.desember 20L5



5 LL Brannsikker bruk av byggverket

Den som har rett til å bruke byggverket skal:

a) Sørge for at byggverket brukes i samsvar med de kravene til brannsikkerhet som gjelder for

byggverket
b) Unngå unødig stor risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin

funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres.

c) lnformere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretninger

som kan påvirke sikkerheten av brann

d) Ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære

tiltak inntil risikoen er normalisert.

Kapittel 3. Forebyggende plikter for brukeren av byggverket

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloverr)

Kapittel 6. Opplysningsplikt m. v.

5 3L. Opplysnìnger til nØdetater

Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nØdvendig for iå avverge alvorlig

skade pa person eller eiendom.

En ansatt i kommunen som i kraft av sin yrkesutctvelse oppdager eller blir kjent med forhold

som kan representere en brannfare hos en person som mottar kommunale tjenester, har

plikt til å medvirke til at risiko blir redusert.

En ansatt i kommunen som yter tjenester kan imidlertid ikke stilles til ansvar dersom det

overses en risiko og det oppstår brann hos en beboer.

4. Organiser¡ngen av samarbeldet

Kommunens ansvar innebærer:
A. ldentifisere om brukere tilhører utsatt gruppe

Er bruker i stand til å ivareta egen brannsikkerhet, eller har vedkommende en atferd som medfører

risiko for brann?

B. !nformasjon og veiledning

Gi veiledning ovenfor sine risikoutsatte grupper og deres pårørende, slik at hjemmene skal være

tryggest mulig.

C. Utleie boliger/ kommunale boliger
Bidra til at brukere som leier kommunale boliger har en bolig som er tilpasset brukers funksjonsnivå

med hensyn til brannsikkerhet.

Tildeling av kommunal bolig
- Rømningssikkerhet

Vurder 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 tildelingstidspunktet og om den konkrete boligen. Dersom bruker har særlige

behov, som nedsatt hørsel eller nedsatt kognitiv funksjon, skal det gjØres en vurdering om det må
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iverksettes tiltak for Økt brannsikkerhet før beboer flytter inn. Dette vurderes i samarbeid med
involverte tjenester.

Her nevnes noen eksempler på tiltak:
Mobile eller automatiske slokkeanlegg, komfyrvakt, brannhemmende tekstiler, rpykeforkle,
tidsbryter på elektriske apparater, alternative hjelpemidler for å sikre at beboer med nedsatt hørsel
får varsel så tidl¡g som mulig m.m.
Er beboer avhengig av rullestol, rullator e.l, må det vurderes om beboer skal tildeles bolig hvor det er
lagt til rette for at beboer kan bringe seg selv ut i sikkerhet. Dersom det ikke er mulig, må det

vurderes om bruker skal tildeles en bolig med automatisk slokkeanlegg eller om det i samarbeld med

involverte tjenester skal installeres et mobilt slokkeanlegg.

D. Kunnskap og verktøy:
SØrge for at ansatte som yter tjenester til brukere i utsatte grupper har nødvendig kunnskap og
verktØy.

E. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.

- Etablering av oversikt / kartlegging:
Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens
behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Kartlegging gjennomføres i tråd med de system og
rutiner som etableres gjennom Trygg hjemme- prosjektet .

NØdvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt med
brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.

- 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, i slike tilfeller er det
kommunen som er <<huseier> og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best mulig
mot brann.

Brann oR redningstienesten.

Ringerike brann og redningstjeneste innehar en koordinerende rolle i arbeids - og styringsgruppen i

Trygg hjemme samarbeidet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse skal også brannvesenet være en

ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunenes ansatte som er beskrevet i denne

avtalen etter bestilling uten å fakturere. Brannvesenet skal bistå / være rådgiver ved behov ifm.

bekym ringsmeld inger /vanskelige tilfeller i kom m unen.

Helsesektor

Ansatte i helsesektor som har sitt jobber i hjemmetjenesten skal etterse at brannsikkerheten for
hjemmeboende er tilstrekkelig. Det skal fokuseres å brannvarsling, rømningssikkerhet og generell

boevne sett opp mot brannsikkerhet. Ledere i helsesektor er også ansvarlig i samråd med Brann og

redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring.
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Læringssenteret for voksne

Ansatte i Læringssenteret for voksne skal fremme brannsikkerhet i hjemmet for flyktninger. Det skal

fokuseres på brannvarsling, r6mningssikkerhet og generell boevne sett opp mot brannsikkerhet.

Ledelsen i Læringssenteret for voksne er ansvarlig i samråd med Brann og redningstjenesten å avtale

tidspunkt for opplæring av ansatte.

Miliø- og arealforvaltningen

Miljø og arcalforvaltning skal sørge tor at byggherre utformer byggene etter gjeldene lover og

forskrifter og i særlig grad påser at tiltaksklasser og kontrollregimer for brannsikringstiltak utføres

forskriftsmesslg. Brann og rednlngstjenesten kan bistå rned veiledrrirrg på urrrlåder der deLLe et'

aktuelt.

Teknisk forvaltning:

Teknisk forvaltning har som bygningseier i kommunen ansvar for å sørge for at brannsikkerheten er

ivaretatt på alle bygg. Teknisk forvaltning plikter äfølge opp bygg bosatt av risikogrupper men som

ikke har daglig oppfølging av byggeier eller andre kommunale tjenester. I de tilfeller der det er

utfordringer knyttet til boevne eller gjentatt hærverk på brannsikkerhetsanlegg plikter Teknisk

forvaltning og brann og redningstjenesten å følge opp disse objektene etter bekymringsmelding

5. Arbeidsgruppe
Kommunens enheter forplikter seg gjennom avtalen til å bidra til å starte opp/forsterke samarbeidet

for å ivareta brannsikkerheten for risikoutsatte grupper. Denne prosessen omfatter i første omgang

kartleggingen skal det iverksettes system og rutiner for et godt samarbeid for å ivareta de

risikoutsatte gruppene.

Det opprettes en arbeidsgruppe med repiesèntanterfra alle aktuelle kommunale tjenesteytere som

møtes minimum 2 ganger i året. Representantene får i kraft av de.nne avtalen mandat til å planlegge

samarbeidstiltak med andre representanter i denne avtalen. Sektor-/enhetsledere velger sine egne

representanter og antall etter hva som er hensiktsmessig. Brann og redningstjenesten kaller inn til

møte med innkalling minimum 2 måneder i forkant av møte. Utgifter dekkes som et utgangspunkt av

eget budsjett. Arbeidsgruppen har som mandat å utforme forslag til rådmannsgruppen via brannsjef

Leder for de forskjellige enhetene har ansvaret for at (Trygg hjemme> - avtalen følges opp, og at

tiltak dokumenteres.

Ringerike 06.06.2018
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Avtaleparter:

Rådmann

Kommunalsjef samfunn

Kommunalsjef Helse- og omsorgstjenesten

Enhetsleder Læringssenteret for voksne

Enhetsleder Miljø og arealforva ltning

Enhetsleder Teknisk forva ltning.

Enhetsleder Hjelpemiddelkontoret

Brannsjef
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/47-12   Arkiv: 033  

 

 

Temamøte – Fellesmøte med Eldrerådet   
 

 

 

 

  

Råd for funksjonshemmede deltar på Eldrerådets fellesmøte for pensjonistforeninger.  

 

Tema 1 er pågående utbyggingsprosjekter i kommunen v/ordfører, leder i hovedkomiteen for 

helse og omsorg Runar Johansen og kommunalsjef Christine Myhre Bråthen.  

 

Tema 2 er frivillig arbeid for eldre i nærmiljøene v/Frivillighetssentralen og Venneforeningene 

fra Sokna, Nes, Hønefoss og Tyribo.  

 

Det vil bli servert kaffe og rundstykker. Programmet er vedlagt.   

 

Vedlegg  

- Program – fellesmøte for pensjonistforeninger i Ringerike kommune 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Forvaltning og drift 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Til alle pensjonistforeninger i Ringerike      

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/305-9 30850/18 033  15.10.2018 

 

Program - fellesmøte for pensjonistforeninger i Ringerike 

 

11:00 Velkommen v/ Leder i Ringerike Eldreråd Ole Einar Dalen 

11:05 Tema: 

«Pågående utbyggingsprosjekter (Hov øst og Heradsbygda omsorgssenter) i helse 

og omsorg. Informasjon om hva nybygg skal inneholde og prosessene.» 

 

v/ ordfører Kjell B. Hansen, leder i hovedkomiteen for helse- og omsorg Runar 

Johansen og kommunalsjef Christine Myhre Bråthen. 

 

12:30  Kaffe/te og rundstykke 

13:00 Tema: 

«Frivillig arbeid for eldre i nærmiljøene»  

 

v/ Frivillighetssentralen og Venneforeningene fra Sokna, Nes, Hønefoss og 

Tyribo. 

 

 

Parkering:  

Det pågår veiarbeid rundt rådhuset for tiden. Dette skaper parkerings utfordringer, så om du 

må benytte bil, er det greit å beregne litt ekstra tid ved ankomst.  

 

Om din forening fortsatt ikke er påmeldt, er fristen 22.10.18 på mail: 

sek@ringerike.kommune.no  eller tlf  32 11 74 52 

 

 

 

Med hilsen 

 

Eldrerådet i Ringerike v/ Leder Ole Einar Dalen 
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