Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteinnkalling

Eldrerådet
Kommunestyresalen, Rådhuset
12.03.2013
10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til
postmottak@tana.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 9/2013

Godkjenning av innkalling

PS 10/2013

Godkjenning av saksliste

PS 11/2013

Godkjenning av protokoll fra 30.01.2013

PS 12/2013

Institusjonsbesøk

2013/586

PS 13/2013

Medinisering i institusjoner

2013/585

PS 14/2013

Plan for aktuelle brannverntiltak 2013

2013/326

PS 15/2013

Velferdsteknologi i eldreomsorgen i Tana

2013/584

PS 16/2013

Referatsaker/Orienteringer
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/586-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
12/2013

Møtedato
12.03.2013

Institusjonsbesøk

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Det er kommet reaksjoner som går på at eldrerådet ikke har besøkt eldreinstitusjonene i
kommunen. Eldrerådet er selvsagt interessert i hva som foregår i eldreomsorgen, men man har
ikke besøkt institusjonene.
Eldrerådet bør drøfte hvordan man kan rette på dette.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/585-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
13/2013

Møtedato
12.03.2013

medinisering i institusjoner

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
På bakgrunn av TV-innslaget om Ole Fyrand bør Tana eldreråd sette fokus på hvordan
siuasjonen egentlig er i Tana når det gjelder dette.
Ut fra erfaringer som enkelte av eldrerådsmedlemmene selv har som pårørende, vet ikke
pårørende alltid hva slags medisiner pasienten/brukeren/beboeren får. En forklaring på det kan
naturligvis være at man ikke har vært flink til å spørre.
Eldre bør drøfte denne saken med tanke på hvordan man kan sette fokus på dette. Responsen på
TV-innslaget om dr. Fyrand viser at hans tilfelle langt fra er et enkeltstående tilfelle. Informeres
de berørte på en god måte om medisinering både i instutusjon og i hjemmesykepleien? Hva kan
eldrerådet gjøre for å sette fokus på saken?

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

M70

Arkivsaksnr:

2013/326-3

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
14/2013

Møtedato
12.03.2013

Plan for aktuelle brannverntiltak 2013
Vedlegg
1 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013
2 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Tana eldreråd vil invitere brannsjefen i Tana til å orientere om det videre arbeid med planen og
hvordan eldres organer (eldrerådet og pensjonistforeningen) kan bidra i riktig retning når det
gjelder brannforebyggende tiltak.

Saksopplysninger
Formannskapet skal behandle "Plan for aktuelle brannverntiltak 2013" den 7. mars. Denne
planen omfatter det forebyggende arbeidet og ikke beredskaps- og slukketjenesten.
Se vedlagt FSK-sak 25/2013.
Eldrerådet registrerer at rådet ikke er nevnt som en interessepart i arbeidet enda det er slik at den
eldre del av befolkningen er overrepresentert i antallet forulykkede i brann.
Eldre er en utsatt gruppe bl a på grunn av dårligere mobilitet. Man klarer ikke å komme seg ut
av et brennende hus fort nok, med katastrofale følger.
§ 5-3 i forskrift om brannforebyggende tiltak omhandler motivasjons- og informasjonstiltak.
Kap 3.2 i planutkastet handler om informasjons- og opplæringstiltak.
I tillegg til de tiltak som er nevnt i planutkastet bør man også ta med informasjonstiltak overfor
hjemmeboende eldre som ikke omfattes av hjemmetjenesten. Det har med forebygging å gjøre.
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Bevisstgjøring av de som er eldre og de som er i ferd med å gå inn i de eldres rekker, kan vise
seg å være viktig i forebyggingssammenheng.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

M70

Arkivsaksnr:

2013/326-1

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak

Møtedato
07.02.2013

Plan for aktuelle brannverntiltak 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Tana formannskap vedtar den framlagte plan for aktuelle brannverntiltak 2013.

Saksopplysninger
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-2 c fastsetter at det hvert år skal utarbeides
en plan over aktuelle brannverntiltak og at det herunder skal beskrives gjennomføring av tilsyn
med særskilte brannobjekter samt feiing og tilsyn med fyringsanlegg for det etterfølgende år.
Tana kommune har de siste årene ikke lagt fram en slik plan for formannskapet slik vi er pålagt.
Dette er et av de avvik som er funnet gjennom tilsyn fra DSB. Planen for 2013 skulle vært
behandlet før årsskiftet, men gjennomføres nå.
Planen omhandler kun det forebyggende arbeidet og ikke beredskaps- og slukketjenesten. Til
tross for at plandokumentet ikke har vært utarbeidet, så følger brannvesenet i hovedsak sine
forpliktelser slik de er fastsatt i loven.
I årsberetningen for 2012 tar en sikte på å legge fram for politisk behandling i hvilken grad
kravene i lov og forskrift er oppfylt.
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Deanu gielda - Tana kommune

Plan for aktuelle
brannverntiltak
2013
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PLAN OVER AKTUELLE BRANNVERNTILTAK FOR
2013
1. Innledning
1.1.

Hjemmel
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med
farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Det overordnede grunnlaget for kommunens plan over aktuelle brannverntiltak ligger i lov av 14.
juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (Brann og eksplosjonsvernloven). I § 11 gis kommunene ansvar for:

a) å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for
brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og
andre akutte ulykker
b) å gjennomføre brannforebyggende tilsyn
c) å gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering
av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
d) å utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver
i krigs- og krisesituasjoner
--h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke
svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd.
Departementet kan gi forskrifter om brannvesenets oppgaver.
Videre er det i lovens § 13 fastsatt at:
Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag,
områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange
liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.
Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i
første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal
omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder
bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske
brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av
brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.
Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan
tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller
bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp.
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Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme
at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av
første ledd.
Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Forskrifter som nevnt i siste setning i lovens §§ 11 og 13 er gitt i ”forskrift om brannforebyggende
tiltak og tilsyn” datert 26.juni 2002.
§ 5 - 2 Planer, rapportering m.m
Kommunen skal sørge for at:
a. en tilstrekkelig del av brannvesenets samlede ressurser disponeres til
forebyggende og kontrollerende arbeid
b. det foreligger ajourførte fortegnelser over særskilte brannobjekter og
fyringsanlegg
c. det hvert år utarbeides en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder
gjennomføring av tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og tilsyn med
fyringsanlegg for det etterfølgende år. Planen skal inngå i kommunens
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
d. det innen 1. mars hvert år utarbeides en rapport over hvilke tiltak,
herunder tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og kontroll med
fyringsanlegg som er gjennomført det foregående år, samt om hvordan
eiere/brukere av brannobjekter i kommunen gjør framskritt med
brannvernarbeidet. Rapporten skal inngå i kommunens systematiske
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

§ 5 - 3. Motivasjons- og informasjonstiltak
Kommunen skal sørge for at brannvesenet gjennomfører motivasjons- og
informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende
brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann.

1.2.

Plandokumentets hovedinnhold

Planen tar sikte på å beskrive omfanget av kommunens brannforebyggende tiltak
bl a ut fra forebyggendeforskriftens kapittel 5.
≠ Målsetning for det forebyggende brannvernarbeidet
≠ Oversikt over særskilte brannobjekter og fyringsanlegg.
≠ Tilsyn av særskilte brannobjekter etter brann- og eksplosjonsvernlovens §
13.
≠ Feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
≠ Motivasjons- og informasjonstiltak
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2. Målsetninger
2.1.Hovedmål
Tana brannvesen har som hovedmål å redusere antall branner og konsekvensene av disse
gjennom et godt informasjons-, saksbehandlings-, tilsyns- og feiearbeid.
Brannvesenets forebyggende arbeid vil fokusere på eiers ansvar og legge hovedvekten på at
internkontrollen skal fungere hos eier/bruker av bygningen. I arbeidet vil en legge vekt på
resultatoppnåelse gjennom dialog og konstruktivt samarbeid med eiere/brukere.

2.2.

Delmål
a.

Tana brannvesen skal gjennomføre tilsyn i samtlige av kommunens
brannobjekter registrert etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 13. Dette
tilsynet skal gjennomføres i samsvar med forebyggendeforskriftens kapittel 6
og med en hyppighet i samsvar med § 6-3.

b.

Kommunen vil, innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, arbeide for
interkommunale løsninger der dette gir bedre brannfaglige løsninger enn
kommunen kan klare selv.

c.

Tana brannvesen skal gjennomføre faste arrangementer som bidrar til bedre
forståelse for forebygging av brann og ulykker blant befolkningen.

d.

Tana brannvesen vil legge spesiell vekt å sikre at de mest risikoutsatte
brannobjektene gjennomfører gode analyser i forhold til egen risiko.
Kommunens egne lokaler prioriteres i denne sammenheng.

3. Tiltak
3.1.

Tilsyn og feiing

Kap.

Beskrivelse

3.11

Tilsyn i særskilte brannobjekter
A-objekter:
B-objekter:
C-objekter:
Feiing
Tilsyn av ildsteder og fyringsanlegg
Tilsyn med utsalgssteder for fyrverkeri

3.12
3.13
3.14

3.2.
Kap.
3.21

Måltall 2013
Antall tilsyn

Måloppnåelse 2012
%

21
4
2/4
1034

67
50
0
97

2

100

Informasjon og opplæringstiltak

Beskrivelse
Brannvernopplæring
for hjemmetjenesten
og for eier av
omsorgsboliger.

Målsetting 2013
Informasjonsopplegg for
omsorgsboligene i
Maskevarreveien

Tidsrom
Juni 2013

Samtlige ansatte i hjemmetjenesten
skal få tilbud om
brannvernopplæring etter Norsk

September 2013
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3.22

Brannvernopplæring for
institusjoner

3.23

Brannvernopplæring innen
landbruket

3.24

Brannvernopplæring ved større
bedrifter (Elkem, LNS, Tine o.a.)
Brannvernopplæring ved Tana
videregående skole

3.25

3.3.

brannvernforenings opplegg.
Polmak og Austertana prioriteres
selv om disse anleggene
planlegges nedlagt i løpet av første
kvartal 2014.
Det planlegges
brannvernopplæring i samarbeid
med Landbrukets HMS-tjeneste og
Tana bondelag med hovedfokus på
utfordringene i store samdriftsfjøs.

Mai 2013

Motivasjonsarbeid

Kap.
3.31

Beskrivelse
Besøk på skoler

3.32

Besøk i barnehager

3.33

Brannvernuka 2013

3.34

Aksjon boligbrann

Målsetting 2013
Samtlige grunnskoler skal i løpet
av skoleåret få tilbud om besøk av
brannvesenet.
Samtlige barnehager skal i løpet av
året få tilbud om besøk av
brannvesenet.
Brannvesenet vil gjennomføre
”åpen dag” på brannstasjonen
Tana brannvesen vil delta i den
nasjonale aksjonsuka i desember.

Tidsrom
Hele året

Hele året

September
Desember 2013

4. Interkommunalt samarbeid
Tana kommune ønsker å inngå i et interkommunalt samarbeid både om beredskap og om
brannforebyggende arbeid. Et slikt samarbeid har vært diskutert siden slutten av 90-tallet uten at det er
kommet vesentlig lengre. Etter initiativ fra Nesseby kommune er det skissert en samarbeidsmulighet
for de to kommunene. Dette arbeidet er ikke kommet til planstadiet, men administrasjonen vil bringe
problemstillingen til politisk nivå så snart det er klart at Nesseby ønsker å gå videre med en slik ide.

Tana 29. januar 2013.

Kjell Nilssen
Brannsjef
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/584-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
15/2013

Møtedato
12.03.2013

Velferdsteknologi i eldreomsorgen i Tana

Rådmannens forslag til vedtak
Eldrerådet bør ta initiativ til et møte hvor brukere, pårørende, helsepersonell, politikere,
fagpersoner og andre interesserte diskuterer hvordan vi i Tana kan ta i bruke ny teknologi på en
konstruktiv måte.

Saksopplysninger
Tana eldreråd ser at flere og flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi på en helhetlig måte bl
a for at eldre skal kunne bo lengre i sine egne hjem på en tryggere måte.
Målet må være å skape trygghet og gjøre flest mulig selvhjulpne slik at de kan bo i sine egne
hjem lengst mulig. Fremtidens omsorgsutfordringer belyser behovet for nyskapende tanker når
det gjelder forebygging, rehabilitering og tilrettelegging av om omsorgsteknologi. Det er på
disse områdene samfunnet kan forvente nye løsninger og flere muligheter.
NOU 2011: Innovasjon i omsorg setter søkelys på fremtidens omsorgsutfordringer.
Stortingsmelding nr 25 (2005-2006) peker på 5 omsorgsutfordringer i
fremtiden:
1) Nye yngre brukergrupper
2) Flere eldre med hjelpebehov
3) Knapphet på frivillige omsorgsytere og helse- og sosialpersonell
4) Manglende samhandling og medisisnsk oppfølging

6LGH

5) Mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov
Det å ta i bruk en nytenkende velferdsteknologi vil innebære at man møter disse utfordringene
på en såkalt proaktiv måte, at man er i forkant av utviklingen. Teknologien vil også kunne
redusere, og kanskje hindre, bruken av uetiske metoder som bruk av innestenging, lukkede
områder og tvang.
Fremtidsrettet arbeid vil også bety at man møter en annen type eldregruppe som man har om 1015 år, dvs. en gruppe som er vant til å bruke teknologi som mobil-telefon, PC, GPS og alle slags
digitale ”hjelpemidler”. Det blir viktig med holdningsskapende arbeid på feltet.
En god forståelse i befolkningen for dette så tidlig som mulig i prosessen vil kunne skape en
generell holdningsendring.
Det viktigste for kommunen, helsepersonell og brukerne må være økt kompetanse på området
velferdsteknologi. Det vil også være viktig å informere og skolere kommunene og
brukerorganisasjonene og den enkelte bruker/pårørende i hvilke produkter som eksisterer på
markedet.
Her finner man et sammendrag av NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-11/4.html?id=646820

Vurdering
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