FORENINGSNYT

DANSKE RISIKORÅDGIVERES
TEMADAG 2018
Den 25. oktober 2018 blev Danske Risikorådgiveres årlige temadag afholdt.
Samarbejdspartner DBI var vært for de faglige indlæg inden deltagerne
fortsatte til besøg i Mærsk Tårnet og til middag og underholdning i Mogens
Dahl Koncertsal.

Af Jeanne Sneftrup Jensen, JS Kommunikation

Direktør hos DBI, Jesper Ditlev, bød deltagerne velkommen og fortalte lidt
om, hvorfor et samarbejde mellem DBI og Danske Risikorådgivere giver
god mening; det giver god mening, at mødes i netværk omkring de arbe-

jdsområder, man er fælles om og dermed lære af hinandens erfaringer og
initiativer, fortalte Jesper Ditlev.
Brandårsag og -forebyggelse
DBI laver mange hundrede brandundersøgelser hvert år, og alene i 2018
har man indtil videre lavet ca. 800 undersøgelser i bygninger, anlæg,
køretøjer, skibe, fly, effekter (opladere, mobil, kaffemaskiner mv.), laboratorieundersøgelser, syn og skøn osv.

Årsagerne til brandene skyldes i 80 % af tilfældene menneskelig adfærd –
tilsigtet eller utilsigtet, og de sidste 20 % af tilfældene skyldes fejl i udstyr.
Her er det primært hårde hvidevarer, som fx vaskemaskiner og tørretumblere og lignende, der står for mange af de fejl, der medfører brand.
Det er vigtigt at kunne dokumentere årsagerne til brandene, da man så
har et godt grundlag for en fremtidig forebyggelse, læring og placering af
ansvar, fortalte Kim Hansen, DBI.
Spørgsmål fra salen
“Kan man få fat i de rapporter, der bliver udarbejdet
efter en brand? I vores kommune har man ikke kunne
få tilsendt rapporten vedr. en brand i en elektrisk
kørestol, og så har man ikke mulighed for at lære af
hændelsen og forebygge.
Svar: Det er rekvirenten, der ejer rapporten, så man
skal den vej rundt, for at få indsigt i indholdet.

Håndtering af affaldscontainere
Svend Voss, DBI indledte med at fortælle om nogle af de problematikker,
der kan opstå omkring håndteringen af og placeringen af affaldscontainere.

Der står intet i lovgivningen om placering af containere, men hvis man kigger nærmer i forsikringspolicen, står der ofte, at containere skal placeres i
henhold til VL-29, fortalte Svend Voss fra DBI. Problemerne kan opstå, hvis
nogle flytter på containerne og sætter ild til dem tæt på en bygning – det
kan få fatale konsekvenser menneskeligt og bygningsmæssigt. Derfor er
der udarbejdet retningslinjer til, hvordan man bedst placere og sikrer sine
containere.

Svend afsluttede dette indlæg med at vise eksempler på, hvordan man bør
og ikke bør placere og sikre sine containere.
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RL-005 – forpligtelser for ejere af ABA-anlæg
Ifølge bygningsreglementet fra 2018 skal der laves en krediteret inspektion
af automatiske brandsikringsanlæg. Inspektionen skal vise og sikre, at anlæggene virker og dermed forhindre unødig brug af redningsberedskabet,
da statistikken viser at 25-30 % af alle udkørsler på landsplan er til ”blinde
alarmer”.
Der skal være systematik i de årlige undersøgelser, og der skal være planer
for inspektioner af anlæggene. Alle hændelser bør stå i driftsjournalerne, så
man kan følge med i hvordan anlæggene har det.
I reglementet er der specifikke regler for blandt andet ”varmt arbejde”, som
blandt andet betyder, at man skal udpege en brandvagt, der kan afgøre,
om der skal tilkaldes beredskab, hvis en røgalarm bliver udløst. Dette i nogle tilfælde kan ske på grund af røg fra svejsning.
Svend Voss fortalte også, at man som hovedregel har man pligt til at instruere fx håndværkere, der skal have adgang til en bygning, om hvordan de
skal betjene ABA-anlæg eller reagere, hvis en alarm bliver udløst.
Brandforbyggende adfærd og forsikring
Rolf Thomsen fra Gjensidige var indbudt til at fortælle om de indsatsområder, man arbejder med hos Gjensidige, og hvilke typer af skader man har.

Det giver god mening at arbejde forbyggende med at undgå brandskader,
da de ofte medfører skader i million-klassen. Alene i 2016 var der næsten
25.000 brande, hvoraf 492 var brande i millionklassen. Vi kan konstatere, at
EL- og kortslutningsskader samt brandstiftelse fortsat er de oftest forekommende brandskader, indledte Rolf.
Hos Gjensidige oprettede man i 2015 et Risk Management team, som arbejder med rådgivning og metoder til at forebygge risici herunder brande.
En del af arbejdet består i, at gennemgå bygninger og rådgive om, hvordan
man kan sikre sig bedst mod brande og andre risici. Man udarbejder rapporter, hvor man giver bygninger karakterer alt efter, hvilken sikringsstand
de er i. Vi finder mange opfindsomme installationer, både i kommuner
og i organisationer, som er farlige og de skal selvfølgelig bringes i orden,
fortæller Rolf.
Digital egenkontrol
Det kan være svært at holde det centrale overblik med alle de anlæg, en
kommune har. Derfor har DBI udviklet et digitalt egenkontrolsystem, som
gør det nemt at holde overblik og få registreret kontroller af systemerne.
Systemet gør én opmærksom på, hvornår og på hvilket anlæg, der skal udføres inspektion.

Systemet er brugervenligt og kan anvendes af alle typer af smartphones og
tablets, så man kan registrere på stedet, det er let at anvende og driftsmappen er altid tilgængelig, da den ligger elektronisk, fortalte Rasmus
Mathiasen.
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Det forpligter at have viden…
Efter år, hvor man har registreret krænkende hændelser i Horsens Kommune, er man nu klar med en række data, der synliggør på hvilke områder,
man kan sætte ind med tiltag til forebyggelse af krænkende episoder.
Da man startede med registreringen, var det en udfordring, at få medarbejderne til at registrere dem, og man fik derfor indskrevet i kommunens
voldspolitik, at alle hændelser skulle registreres uanset hændelsens karakter. Det er der nu kommet et solidt datagrundlag ud af, og Jacob Alsing fra
Horsens Kommune var inviteret til at fortælle os lidt om arbejdet bag
tallene.

Man ønsker at opnå overblik over hvor i organisationen krænkelserne finder
sted, typen af krænkelser og opnå viden om, hvilken persongruppe krænkerne tilhører, fortalte Jacob.
Fra 2016 og til 2017 så man en stigning i antallet af hændelser på 50 %.
Jacob tror dog, at tallet kun viser en brøkdel af de hændelser, de ansatte i
kommunen er udsat for. Stigningen er mere et udtryk for, at man er blevet
bedre til at registrere i kommunens institutioner.

Vi kan se, at det primært er på ældreområdet og skolerne, herunder
specialskolerne, samt psykiatriområdet, som er kendetegnet ved stor
borgerinteraktion, at de krænkende handlinger finder sted, og fysisk
vold indgår i en stor del af krænkelserne. Forvaltningerne ”Velfærd og
Sundhed” samt ”Uddannelse og Arbejdsmarked” udgør henholdsvis 707
og 754 episoder ud af de i alt 1556 hændelser, fortæller Jacob.
Èn af udfordringerne har været, at tidsforbruget for de nøglepersoner, der
kunne registrere hændelserne, har været betragteligt. Derfor har man indført, at alle ansatte i kommunen kan registrere hændelser, der overgår den
ansatte selv.
En anden udfordring er, at mange krænkende episoder går ud over ansatte,
der har været i kommunen i under 1.år:
Anciennitet på hændelsestidspunkt
1 år – 482
2. år – 305
3. år – 49
4. år – 52
5. år og opefter – 678
Deltagerne i salen var man enige om, at det er vigtigt at italesætte problematikken. Og til det formål, er det vigtigt, at have et godt datagrundlag.
Efter Jacobs indlæg og efterfølgende kaffe og kage, kørte deltagere videre
til besøg i Mærsk Tårnet og derefter til middag i Mogens Dahl Koncertsal.
Danske Risikorådgivere vil gerne sende en stor tak til DBI for et godt
arrangement og også en tak til alle deltagere.
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