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Som opfølgning på den tragiske brand på Farsøthus Plejecenter i august 2018
blev der som bekendt iværksat en større undersøgelse af brandsikkerheden i
landets plejeboliger mv. Undersøgelsen har afdækket, at der i langt de fleste af
landes kommuner blev fundet en eller flere plejeboliger, hvor brandsikkerheden ikke var i overensstemmelse med de relevante krav.
Det er meget utilfredsstillende, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg
tager brandsikkerheden på landets plejehjem dybt alvorligt.
Selvom de fleste kommuner nu har haft lang tid til at sikre alle bygningers lovliggørelse, er der alligevel en række kommuner, hvor det ikke står klart, hvornår alle plejeboliger i kommunen lever op til den lovgivning, der skal sikre, at
boligerne til vores ældre og svage medborgere er brandsikre. Når I modtager
dette brev, er det fordi, at jeres kommune er blandt disse.
Jeres ansvar efter byggeloven er fuldstændigt entydigt, da I som bygningsmyndighed er forpligtet til at lovliggøre ulovlige forhold, når I bliver opmærksomme på dem. Det er derfor min helt klare forventning, at brandsikkerheden i alle
landets plejeboliger mv. er i bragt orden hurtigst muligt og senest inden årets
udgang.
Hvis det skulle vise sig ikke at være tilfældet, har jeg bedt mit ministerium om
at undersøge mulighederne for efterfølgende sanktioner for de kommuner, der
ikke er kommet i mål inden 31. december 2020.
Kommuner, der modtager dette brev, skal derfor oplyse en konkret dato for,
hvornår de forventer, at alle plejeboliger mv. i kommunen lever op til brandkravene. Oplysningen sendes til info@tbst.dk senest onsdag den 3. juni
2020.
Hvis ikke I besvarer ovenstående spørgsmål inden for den fastsatte frist, undlader I at opfylde en forpligtigelse, som kommunen har i medfør af kommunestyrelsesloven. I tilfælde af manglede svar ved fristens udløb vil jeg involvere
Ankestyrelsen, der kan vurdere eventuel sanktionering af dette.
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