Spørsmål 70 (2021) fra Ulf Erik Knudsen (FrP): Vedrørende tilsyn fra brannvesenet under
pandemien
Til:
Fra:

Rådmannen
Ulf Erik Knudsen (FrP)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

22.03.2021
21/00070-70

Stiller følgende spørsmål til rådmannen / smittevernrådet
Jeg er gjort kjent med at DRBV fortsatt driver hjemmebesøk med tilsyn av fyringsanlegg.
Nasjonale anbefalinger er at man har færrest mulig besøkende hjemme.
Når en eller to fra brannvesenet tråkker rundt i huset i en halvtime kan dette neppe være fornuftig mht
smittevern og spredning.
Jeg er også gjort kjent med at man i andre kommuner med høy smitte har stoppet alle tilsyn.
Hva mener rådmannen DRBVs praksisen? Vi man foreta seg noe i saken?
Svar
De nasjonale tiltakene som er vedtatt av regjeringen for Drammen kommune omfatter ikke branntilsyn.
Det som stenges ned hos oss iht Covid-19 forskriften er:

§ 16b.Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber
og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke
som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
b. Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:
1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
3. apotek
4. bandasjister
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5. optikere
6. vinmonopol
7. bensinstasjoner
8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
9. lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og
lignende.
c. Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.
d. Treningssentre.
e. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
f. Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser og ved samtaler mellom
representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
g. Biblioteker.
h. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
i. Museer.
j. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
k. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller
fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det
er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.
Når det gjelder offentlige tjenester og tilsyn generelt så kan man normalt ta kontakt og be om utsettelse
hvis behov. Alle som skal ha branntilsyn får en melding om at de skal vurdere om det passer:
Hei Nordmann, Ola som tidligere varslet så kommer vi på tilsyn av fyringsanlegget til Hovedveien 1,
Onsdag den 15.07.2020.
Med tanke på dagens korona situasjon forebygger vi smitte gjennom våre smittevernstiltak, så vi ønsker
tilbakemelding i forkant hvis husstanden ikke har mulighet til å ta imot oss pga dette (gjelder ikke
flytting på tidspunkt av andre årsaker).
Har du spørsmål angående tilsynet så ta kontakt på (tlf 900xxxxx ) mellom 11:30-15:00.
MVH Feierseksjonen DRBV
Det har under hele pandemien vært særskilte råd fra FHi som omhandler bl.a. feiertjenesten:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/radtil-spesifikke-sektorer/#sektorer-som-er-i-kontakt-med-privatpersoner-eller-arbeider-i-private-hjemtaxinaeringen-haandverkere-feiere-og-andre
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Noen kommentarer fra DRBV (Drammensregionens Brannvesen):
1. Tilsyn av fyringsanlegg vurderes som håndverkertjeneste og følger nasjonale og lokale
smittevernstiltak som regulerer næringen/yrkesgruppen. Det har under pandemien blitt
utarbeidet særskilte råd fra FHI som omhandler bl.a. feiertjenesten:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#sektorer-som-er-i-kontakt-med-privatpersoner-ellerarbeider-i-private-hjem-taxinaeringen-haandverkere-feiere-og-andre
2. I tillegg har vi gode egenutviklede driftsrelaterte smittevernstiltak som er planlagt opp mot å
unngå å spre smitte/få smitte. Praksisen og tiltakene er gjort i dialog med smittevernkontoret i
Drammen kommune. Erfaringene er gode og vi har hittil ikke hatt noen rolle i smittesituasjoner.
Detaljert opplegg for smittevern er utarbeidet, der bl.a kohorter, mulighet for kunden å avlyse,
bruk av hansker, munnbind, hjemmekontor og forsterket renhold er noe av innholdet i
smittevernregimet.
Rådmannens vurdering er at denne tjenesten ikke er omfattet av noen direkte tiltak som gjør at
tjenesten bør opphøre inntil videre. I tillegg kan det legges til at påbud om hjemmekontor gjelder så
langt det er praktisk mulig. Det må innebære at virksomhet som krever tilstedeværelse for å kunne
utføre arbeidsoppgaver, fortsatt har lov til det. Videre må den aktuelle virksomhet sørge for at de driver
tilsyn i tråd med smittevernfaglig forsvarlige krav (generelle smittevernråd).
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