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Om roller 

 

 

 

• Er det UDIs oppgave «å leke brannmenn»? 

Side 2 



Om «sjekken» 

• Vi har vært bevisst på ikke å omtale 

brannsikkerhetssjekkene som branntilsyn 

• Vi bestilte en «sjekkliste for lekfolk» fra 

vår brannrådgiver 

• Det er «lekfolk» som har gjennomført 

brannsikkerhetssjekkene 

• Vi snakker altså om kontroller som 

enhver mottaksansatt skal kunne utføre 
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Formål 

• Å øke fokuset på brannrisiko og brann-

sikkerhet (ved vårt blotte nærvær) 

• Å sjekke brannvernarbeidet og brann-

sikkerheten ved utvalgte mottak og 

bygninger 

• Å samle informasjon om brannsikkerhet 

og brannsikkerhetsarbeid i mottakene 
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De utvalgte 

• Brannsikkerhetssjekk ved 28 mottak 

 

• Hovedkriterium: 

 

 Ikke tilsyn etter tilsynsprotokoll for 2013 

(det var utvidet kontroll av brannsikker-

het i protokollen for dette året) 
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Mottakelse og gjennomføring 

• Vi har blitt gjennomgående svært godt 

mottatt 

• Mange steder har hele ansattegruppa 

deltatt på det innledende møtet 

• Befaring sammen med representanter for 

mottaket 

• Stor grad av enighet mellom UDI og 

mottak om funnene som er gjort 
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Manglende funn… 

 

 

• Kun ett av 28 mottak fikk ikke pålegg etter 

brannsikkerhetssjekken: Søndre Land 

• Gratulerer! 
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Funnene 

• 18 av 28 (64%): branninstrukser 

• 17 av 28 (61%): rømningsveier 

• 15 av 28 (54%): slokkeutstyr 

• 12 av 28 (43%): varslingsutstyr 

• 12 av 28 (43%): brannøvelser/informasjon 

• 11 av 28 (39%): lagring av brennbart materiale 

• 11 av 28 (39%): nød- og ledelys 
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Eksempler på funn 1 

• «I XXgate var alternativ rømningsvei ut 

veranda i andre etasje låst [og] uten 

nøkkel» 
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Eksempler på funn 2 

• «En brannslangemerking på XX var 

misvisende ved at brannslangen ikke 

lenger henger i det rommet der døren er 

merket for dette, men i et annet rom.» 

• «På XX ble det også observert merking 

for brannslukkingsapparat der selve 

apparatet er fjernet.» 
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Eksempler på funn 3 

• «Under befaringen ved XX fremkom det 

at rømningsvei fra andre etasje ikke er 

tilgjengelig for alle beboere, da 

brannstigen kun kan nås gjennom vindu 

fra ett av beboerrommene. Dette rommet 

var imidlertid avstengt.» 
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