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SAK 30/18: HMS rapport prosjekt
Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF
Forslag til vedtak:
1. Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 1. tertial 2018 til
orientering.
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Drammen Eiendom KF
Det vises til tidligere rapport datert 12.02.2018 og arbeidet med kontroll av:
A. Lønns- og arbeidsvilkår
B. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen

A. Lønns- og arbeidsvilkår
Følgende kontroller var planlagt ved forrige rapportering:
Pr.nr. 10342 Øren skole
februar 2018
Pr.nr. 10340 Fjell 2020
mars/ april 2018
Status
• Pr.nr. 10342 Øren skole
Trinn 1 – Egenrapportering og risikovurdering - gjennomført 27.02.2018.
Trinn 2 + 3 – Dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll – DEKF planlegger å
gjennomføre kontroll i løpet av juni 2018.
I tillegg skal Innkjøpsavdelingen v/Kemneren i Drammensregionen gjennomføre en
uanmeldt stedlig kontroll. Innkjøpsavdelingen har mottatt fremdriftsplan for
prosjektet, for å kunne vurdere når kontrollen bør gjennomføres.
•

•
•
•

Pr. nr. 10340 Fjell 2020
Trinn 1 – Egenrapportering og risikovurdering – gjennomføres juni 2018
Trinn 2 + 3 – Dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll – DEKF planlegger å
gjennomføre kontroll i løpet av august 2018.
(Kontroll er utsatt fordi det er foreløpig kun en UE som jobber på stedet).
I tillegg skal Innkjøpsavdelingen v/Kemneren i Drammensregionen gjennomføre en
uanmeldt stedlig kontroll. Innkjøpsavdelingen har mottatt fremdriftsplan for
prosjektet, for å kunne vurdere når kontrollen bør gjennomføres.
Nye prosjekter hvor kontroller i henhold til trinn 1, 2 og 3 planlegges sommeren
2018.
Pr. nr. 10349 Brandengen flerbrukshall
Pr.nr. 10353 Strømsø skole, oppgradering til kontorformål
Pr. nr. 10371 Kjøsterud skole, elevtilpasninger

B. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen
SHA kontroll på byggeplassene ivaretas av KU- SHA rollen. Det er byggeledelsen som
har ansvar for gjennomføring av kontrollen. Kontroller gjøres løpende iht. SHA planene
som gjelder for hver prosjekt.
Status
Det er blitt rapportert noen små skader pga. glatt føre på Fjell, ellers ingen rapporterte
skader.
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