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Status prosjekt - Brannsikkerhet for utsatte grupper i
Askøy kommune
Med utsatte grupper i brannsammenheng, menes grupper som har økt sannsynlighet for å oppleve
brann og/eller nedsatt evne til å håndtere brann.
Brannvesenets mål er å redusere representasjonen av utsatte grupper som omkommer i brann, da
de fleste som omkommer i brann tilhører en eller flere utsatte grupper. Blant disse finner vi
hjemmeboende eldre, personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, personer med
rusproblemer og innvandrere med annet språk og en annen sikkerhetskultur.
Brannsikkerhet for utsatte grupper er et satsingsområde som i den senere tid har fått høyt fokus i
alle landets brannvesen. Askøy brann og redning (ABR) har jobbet med dette siden 2005.
I slutten av 2017 hadde landets brannvesen mulighet til å søke om økonomisk støtte fra
gjensidigestiftelsen, for å gjennomføre brannforebyggende/livreddende tiltak for disse gruppene.
Søknadsfristen for midler til dette arbeidet var 13.10.2017. I den forbindelse ble det satt ned en
arbeidsgruppe bestående av representanter for ABR, Individ og levekår, Helse og omsorg og
Eiendom, som utarbeidet og sendte inn søknaden om støtte.
22.12.2017 ble det klart at arbeidsgruppen fikk innvilget søknad om støtte med inntil 810 000,-.
Disse midlene er øremerket som følger:
500 røykvarslere à 350,175 komfyrvakter à 2000,Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Bakarvågen 2, 5305
Florvåg
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

3 mobile slokkeanlegg à 75 000,100 brannhemmende sengetøysett à 600,Helt i starten av 2018 starter arbeidet med innkjøp og fordeling av overnevnt utstyr
(gjennomføringsfasen). Dette forventes å bli en betydelig jobb, som må igangsettes så snart som
mulig.
Årsskiftet 2018/2019 markerer avslutning av gjennomføringsfasen og prosjektet skal gå inn i
driftsfasen.
ABR har kontaktet det lokale el-tilsyn (DLE) som vil delta i prosjektet videre. Det vil
fortløpende bli vurdert om det er andre avdelinger i kommunen eller andre instanser som bør
delta i arbeidsgruppen.
Deltakere i arbeidsgruppen så langt er:
Tony Nyberg, ABR
Bård Sveinung Sivertsen, ABR
Per Kristian Berntsen, ABR
Cato Smebye, ABR
Jørgen Skogedal, ABR
Anne Kjersti Drange, Helse og omsorg
Kjersti Andersen, Individ og levekår
Anne Brustad, Eiendom
Bjarne Lyngbø, DLE
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