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Brandsikkerhed på plejecentre

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

9203000000 og F3: 5.27

På baggrund af henvendelse fra Niras i oktober 2018 har Vesthimmerlands kommune igangsat en
gennemgang af kommunens plejecentre med henblik på at vurdere den aktuelle status i forhold til
brandsikkerhed.
Der har for nuværende været en gennemgang af brandforhold/-sikkerhed på plejecenter Åglimt.
Gennemgangen har mundet ud i en rapport, der præciserer forbedringstiltag for plejecentret.
For at sikre de brandmæssige forhold på alle kommunens plejecentre, således at kommunens plejecentre
fremover både kan leve op til de lovmæssige krav, men også sikkerheden i forhold til beboere samt
personale, søges der om anlægsmidler til udbedring af brandsikkerheden på kommunens plejecentre.
Forslaget vurderes at have høj prioritet, hvorfor der søges om midler fra 2020.
I og med at der på nuværende tidspunkt kun har været en gennemgang af ét plejecenter i kommunen,
kendes hverken omfanget af udbedringsanbefalinger af brandsikkerheden eller omkostninger hertil. Forslaget
stilles derfor uden beløb.
Udbedringer af boliger vil skulle finansieres af plejecentrenes henlæggelses konti og dermed eventuelt
påvirke beboernes betaling.
Tidsplanen for gennemgangen af de resterende plejecentre kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Det er tanken, at gennemgangen på plejecenter Åglimt skal bruges som grundlag til planlægning af
gennemgangen på de øvrige plejecentre. Kommunen har 9 plejecentre inkl. Røde Kors.
Der vurderes ikke afledte driftsudgifter hertil.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og
unge):
Forslaget vurderes ikke at have direkte indvirkning på kommunens fokusområder.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Forslaget vurderes at få betydning for ejendomscentret, idet udbedringen vil ske i et samarbejde.
Konsekvenser for service til borgerne:
Udbedres brandsikkerheden ikke, vil plejecentret ikke leve op til lovens krav og brandsikkerheden kan i
værste fald være truet.
Personalemæssige konsekvenser:
Udbedres brandsikkerheden, kan det få konsekvenser for personalet.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
MED + Ældrerådet.
Afledt ændring i taksten for området:
Afhænger af beslutning. Hvis plejecentrenes henlæggelses konti skal bære udgifterne til udbedringer af
brandsikkerheden i boligerne, kan forslaget eventuelt få indvirkning på beboernes huslejebetalinger.

