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Bestyrelsen orienteres om status på implementeringen af de forebyggende indsatser

beskrevet i den fælles Risikobaserede Dimensionering RBD 2017+ .

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

I den Risikobaserede Dimensionering er der beskrevet en række forebyggelsesopgaver,

som Hovedstadens Beredskab skal arbejde med som en integreret del af det samlede

beredskab. Det er besluttet, at brandforebyggelse indarbejdes som en helt naturlig del

af brandfolkenes arbejde. En del af forebyggelsen er opgaver, som beredskabet har løst

i en årrække og en del er nye opgaver, der er kommet til i forbindelse med overgangen

fra brandvæsen til beredskab.

Den brandforebyggende indsats foregår ofte i tæt kontakt med kommune og borgere,

og brandmandskabet har med deres erfaring fra udrykninger og indsatser et klart

billede af, hvor det forebyggende arbejde gør størst gavn.

For at klæde beredskabet, og ikke mindst brandmandskabet, bedst på til at kunne løse

opgaverne, er der igennem de sidste år iværksat en række tiltag, der styrker grundlaget

for forebyggelsesindsatsen. Disse uddybes nedenfor.

Der er forebyggende medarbejdere på alle brandstationerne

Medarbejderne i den forebyggende afdeling er nu fordelt på alle brandstationerne. I

dag er der således mindst en brandforebygger på hver station. På denne måde styrkes

samarbejdet og synergien imellem de operative brandfolk og forebyggelsesfolkene

væsentligt.

Samarbejde omkring gennemførelse af lovpligtige brandsyn

28 af vores brandmestre på stationerne er nu uddannet til at kunne gennemføre

lovpligtige brandsyn som en del af deres daglige arbejde. Sagsbehandlingen laves i tæt

samarbejde med de forebyggende medarbejdere på stationerne.

Brandfolkene bliver uddannet i forebyggelse

Forebyggerne på stationerne gennemfører uddannelse og virksomhedsbesøg for

brandmandskabet. Deres indsatser evalueres også med et forebyggende sigte, og målet



er, at der i enhver indsats og øvelse skal være et forebyggende element. Endvidere

uddannes særlige brandfolk (beredskabsspecialister) i forebyggelse og

brandstedsevaluering.

Forebyggelsesdata indberettes i udrykningsrapporter

I vores udrykningsrapporteringssystem (URS) er der indarbejdet særlige felter

forbeholdt det forebyggende arbejde. Brandmandskabet skal efter indsats udfylde disse

med et særlig fokus på, hvad der kan gøres for, at der ikke opstår en lignende

hændelse. 

Beredskabets frivillige inddrages i det forebyggende arbejde

De frivillige i Hovedstadens Beredskab er i dag vigtige deltagere i det forebyggende

arbejde sammen med brandmandskabet, ungdomsbrandkorpset og forebyggerne.

Vores frivillige har adskillige gange deltaget i de borgerrettede arrangementer og

kampagner, som for eksempel Brandvæsenets Dag, Kulturnatten samt i forbindelse med

opsætning af røgalarmer i udsatte boligområder.

Uddannelse af kommunerne i bl.a. førstehjælp og brandbekæmpelse

Hovedstadens Beredskabs område for Rådgivning og Uddannelse er i kontakt med alle

ejerkommunerne, og vi uddanner allerede en del kommunale skoler og institutioner i

både førstehjælp og brandbekæmpelse. Der er endvidere udarbejdet et nyt kursus

målrettet de driftsansvarlige i kommunernes børnehaver, skoler, institutioner mv.

Fælles sigte for tiltag og kampagner

De tiltag, der allerede er gennemført, og de tiltag, der er godt på vej, har det fælles sigte

at forene Hovedstadens Beredskab omkring forebyggelsesindsatsen. Når både

brandmandskab, vores frivillige og forebyggerne arbejder sammen omkring en

røgalarmkampagne i et udsat boligområde, opnår vi ikke bare større sikkerhed hos

borgerne, men også gennem samarbejde og lokalkendskab en styrkelse af det samlede

beredskab. På samme måde opnår en brandmester, der går brandsyn i den lokale

daginstitution eller fritidsklub, et endnu bedre kendskab til sit lokalområde. Noget der i

sidste ende kan være til stor gavn i forbindelse med en operativ indsats.

Konkret er der blevet gennemført kampagner hos udsatte borgere i Dragør, Glostrup,

Hvidovre og København, hvor der i årene 2016, 2017 og 2018 samlet set er opsat op

imod 2.000 røgalarmer. Der har endvidere været særligt fokus på hovedstadsområdets

fredede ejendomme, og de har fået særlig opmærksomhed i forbindelse med brandsyn.

Diskoteker og natklubber har også været i fokus i forbindelse med specifikke rådgivende

besøg i driftstiden. Kampagnetiltagene udvælges og målrettes efter en risikovurdering,

der tager afsæt i tilbagemeldinger fra såvel kommunens borgere som det operative

beredskab.

Der er i 2017 og 2018 gennemført et efteruddannelsesprogram for de medarbejdere,

der går brandsyn. Målet med dette er at gøre brandsynsfolkene bedre til at rådgive og

forebygge i forbindelse med deres brandsyn samt harmonisere praksis på tværs af

ejerkommunerne. I Hovedstadens Beredskabs område er der ca. 6.550 lovpligtige



brandsyn. Da disse brandsyn har forskellige terminer, betyder det, at der årligt

gennemføres 3-4.000 brandsyn.

Hovedstadens Beredskab har siden 1. januar 2016 afholdt mere end 50 åbent hus

arrangementer. Her bliver borgerne inviteret ind på brandstationerne, hvor de bliver

orienteret om beredskabets arbejde, herunder det forebyggende, bl.a. uddeles

vores hæfte 'Undgå brand' til arrangementerne, og der bliver rådgivet om god

brandforebyggelse. Ved arrangementerne deltager der normalt 2-300 borgere, men vi

har også oplevet arrangementer i f.eks. Hvidovre, hvor der kom flere end 1.000

besøgende.

Borgerne skal opleve et beredskab, der har et stærkt fokus på den enkelte borger og på

en forebyggelsesindsats, der sikrer, at borgeren oplever en tryg hverdag. Eksempelvis

afsluttes mange mindre indsatser i private boliger med, at brandmandskabet opsætter

en røgalarm. På den måde skaber vi lidt mere tryghed hos de berørte borgere.

Vi arbejder målrettet på, at de personer, der passer med sårbare og udsatte borgere,

kan medvirke til det gode forebyggelsesarbejde og er klædt på til at kunne håndtere

brande og ulykker. Dette gør vi både gennem kurser og øvelser, og ved at uddanne

personale i at opsætte røgalarmer.

I løbet af 2018 er de administrative medarbejdere i Hovedstadens Beredskab blevet

tilbudt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp. Formålet er, at alle ansatte i

beredskabet er klædt bedst muligt på til at kunne forebygge og afhjælpe brande og

ulykker. 

På nationalt plan deltager Hovedstadens Beredskab i netværkssamarbejde med de

andre beredskaber, Danske Beredskaber samt Beredskabsstyrelsen. Ved ændringer i

Beredskabs- og Byggelovgivningen afgives høringssvar og udvalgte medarbejdere

deltager i arbejdsgrupper og udvalg. På det internationale plan, indhentes der

inspiration fra Sverige, Holland, Storbritannien og USA. Særligt på dataområdet er

Holland meget langt fremme og vi har derfor indledt et tæt samarbejde med dem.

Fremadrettet er målet at lave en forebyggelsesindsats, der er endnu mere synlig for den

enkelte borger. Det skal være naturligt at møde Hovedstadens Beredskab i gadebilledet,

også selv om vi ikke er på indsats. Det kunne eksempelvis være i form af et

tryghedsskabende besøg efter en stedfunden brand, ligesom nye forebyggelsestiltag

som 'Robust Borger' og 'Robust Medarbejder".    

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Til orientering, herunder det øgede fokus på at decentralisere forebyggelsesindsatsen

og en mere aktiv inddragelse af borgerne. Øvrige bemærkninger videreformidles til

administrationen.
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