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Arbejdsgruppen om forebyggelse
Opgaver, arbejdet og anbefalinger

Opgave


Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af
forebyggelsesområdet, herunder opstille konkrete forslag om
forenkling og tilpasning af regler inden for brandsyn samt tiltag
inden for den adfærdspåvirkende forebyggelse.



Arbejdsgruppen skal endvidere undersøge mulighederne for
udvikling af samfundets og den enkelte borgers robusthed, så alle
dele af samfundet bliver bedre forberedt på en evt. krisesituation.



Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg med konkrete
anbefalinger til styrkelse af forebyggelsesområdet.



Anbefalingerne forelægges Redningsberedskabets Strukturudvalg.



Arbejdsgruppens udviklingstiltag skal som udgangspunkt være
udgiftsneutrale.



Arbejdsgruppens forslag skal være uafhængige af fremtidig
struktur.

Organisering af arbejdet


Møder i AG: 19. december 2013, 10. januar 2014, 27. januar
2014, 26. februar 2014, 14. marts 2014 og 21. marts 2014



Workshops:
 Brandsyn - 6. januar 2014
 Adfærdsmæssig forebyggelse - 20. januar 2014
 Robusthed/resiliens - 7. februar 2014
 Opsamling - 4. marts 2014



Arbejdsgruppens formand og sekretariatet fremlægger
anbefalingerne i Redningsberedskabets Strukturudvalg den 2.
april 2014.

Forudsætning

Initiativer på forebyggelsesområdet, der er omfattet af den
politiske aftale fra november 2012, fortsætter, dvs.






Udarbejdelse af national forebyggelsesstrategi
Udvikling af kampagne- og oplysningsinitiativer
Øget nyttiggørelse af frivillige på det forebyggende område
Udvikling og udbygning af befolkningsuddannelsen
Forstærket vidensbaseret, tværsektorielt samarbejde, inkl.
Ph.d.-studie.

Nationale målsætninger for det brand- og
ulykkesforebyggende arbejde
 Færre alvorligt tilskadekomne og omkomne i forbindelse
med brande.
 Færre brande, herunder bygningsbrande.
 Styrkelse af selvhjulpenhed og gensidig hjælpsomhed
blandt borgere, virksomheder m.fl. i forhold til ulykker og
katastrofer.

Generelle anbefalinger


Særligt det nordiske samarbejde om brandforebyggelse skal
fortsat have stor fokus.



Det overvejes nærmere, hvorledes koblingen mellem
forebyggelse og afhjælpning kan tydeliggøres i forbindelse
med dimensioneringen af det afhjælpende
redningsberedskab.

Anbefalinger – Målrettede brandsyn og enklere regler
 Brandsyn fastholdes som et relevant instrument i
forebyggelsesarbejdet og skal ses som et element i den samlede
informationsindsats i forbindelse med brandforebyggelse.


Der gennemføres ændringer og forenklinger i brandsynsreglerne med
henblik på ressourceoptimering.

 Brandsyn målrettes de bygninger og brandfarlige oplag mv., hvor
brandsynene ud fra lokale risikoovervejelser giver mest effekt.
 Der fastsættes brandsynsterminer for alle brandsynsobjekter
inden for fælles minimumsstandarder.





 Der stilles særlige krav for så vidt angår ”særlige” brandobjekter.
 Den automatiske kobling mellem de driftsmæssige forskrifter og
brandsyn bortfalder.
Relevante egenkontrolordninger overvejes.
I forhold til private boliger fokuseres på initiativer som fx brandforebyggende hjemmebesøg, og nyttiggørelsen af frivillige indtænkes.
Behovet for en hjemmel til at påse brandsikkerheden i og omkring bl.a.
beboelsesejendomme (”fællesarealer”) ud fra lokale risikovurderinger
vurderes nærmere.

Anbefalinger – Styrket dataindsamling og vurdering
 Sammenhængen mellem Beredskabsstyrelses kommende
indrapporteringssystem og andre registreringssystemer, som
anvendes på redningsberedskabets område, herunder Foreningen af
Kommunale Beredskabschefers (FKB) brandsynsregistreringssystem
(FRIDA), sikres bedst muligt.
 Viden om brandårsager optimeres fx ved en forbedret indrapportering
om brandårsager i redningsberedskabets indrapporteringssystem og
angivelse af ”formodede” brandårsager, hvor dette er muligt.
 Mulighederne for at etablere et tættere og systematiseret samarbejde
med politiet om politiets brandårsagsefterforskning undersøges
nærmere.
 Mulighederne for et tættere samarbejde med sundhedsvæsenet om
data af relevans for brandforebyggelsen undersøges nærmere,
herunder særligt mulighederne for at tilvejebringe data om alvorligt
tilskadekomne i brand.
 Viden om brande, hvor mennesker omkommer eller kommer alvorligt
til skade, samt større brande og mere specielle brande indsamles
mere systematisk med henblik på at få bedre overblik over
brandårsager og de omstændigheder, der kan føre til brand.
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Der sker en tydeligere koordination af informationskampagner om
brandforebyggelse, herunder i forhold til udpegede risikogrupper
og andre målgrupper.



Det overvejes nærmere, hvorvidt der bør indføjes en særlig
hjemmel vedr. gennemførelse af informations- og andre
kommunikationsinitiativer i forbindelse med en mere
gennemgribende ændring af kapitel 7 i beredskabsloven om
forebyggende foranstaltninger mv.



Ny relevant viden om brandforebyggelse inddrages løbende i
redningsberedskabets uddannelsessystem.



Aktiviteterne vedrørende befolkningsuddannelse i forebyggelse
tilpasses løbende samfundets behov for den enkelte borgers
robusthed og resiliens.
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 Beredskabsstyrelsen etablerer korte kursusmoduler og
kampagneaktiviteter om bl.a. ”Ældre og brand”, som kan
gennemgås lokalt af eksempelvis personale fra
hjemmeplejen.
 Det overvejes i samarbejde med relevante parter at udvikle
et undervisningselement til skoler og gymnasier mv. om
brandforebyggelse og sikkerhed.
 Det overvejes i samarbejde med relevante parter at udvikle
et undervisningselement til erhvervsskoler.
 Kapaciteten i Beredskabsstyrelsen til at udvikle
virksomhedsrettede dilemmaøvelser vedrørende
brandforebyggelse og ulykker styrkes.

