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Drammen kommune skal stille skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og ikkekommersielle tiltak i nærmiljø. Mens enkelte skolelokaler (gymsaler osv.) har vært tilgjengelige for utlån
gjennom en digital bookingtjeneste for skolelokaler, har det vært utfordrende for de frivillige å låne
klasserom som ikke er tilgjengelig i den digitale bookingtjenesten. De frivillige opplever det vanskeligere,
mer byråkratisk og mindre transparent å låne klasserom over telefon eller per e-post enn gjennom den
digitale løsningen.
De enkelte grunnskolene i Drammen låner ut ingen eller for få klasserom, og tilgjengeligheten kan
variere fra kommunedel til kommunedel. De frivillige opplever at de er avhengig av den enkelte skolens
«velvilje» for å kunne låne klasserom.
Jeg ber om en politisk sak om dette og ber om svar på blant annet følgende spørsmål:



Oversikt over tilgjengelighet av klasserom til utlån per kommunedel i Drammen kommune?
Mulighet til å legge utlån av klasserom i den digitale bookingtjenesten? Og eventuelt når dette
kan skje?

Svar
Frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet kan låne lokaler på
ettermiddager og i helger. Drammen har tilrettelagt for dette gjennom en digital bookingtjeneste på
kommunens hjemmesider. Utlån og leie av skolelokaler og uteområder | Drammen kommune
Bookingløsningen er for tiden ute av drift.
Tjenesteområdet Idrett og frivillighet har ansvaret for utlån av gymsaler på ettermiddager, og behandler
søknader og henvendelser i den digitale bookingløsningen. Den digitale bookingløsningen gir foreløpig
ikke mulighet for utleie av klasserom. Det har vært svært begrenset utlån av arealer på skolen under
pandemien. Dette skyldes hovedsakelig skjerpede renholdsrutiner som følge av smittevernstiltak.
Det arbeides med å lage et bookingsystem for arealer på skoler som kalles «Aktiv kommune». I det nye
bookingsystemet vil det være skolene som godkjenner eller avslår søknader. Det er laget en pilot av
systemet som nå testes ut på Danvik og Åskollen barneskoler. Erfaringen disse skolene gjør vil gi føringer
for videre arbeid og implementering.
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Skolene ønsker å kunne låne ut rom i skolebygningen til frivillige lag og organisasjoner, men for at dette
skal igangsettes ved alle skoler er det flere forhold må avklares og lages rutiner for:


Drammen kommune har per i dag ikke oversikt over tilgjengelige klasserom til utlån per
kommunedel. Før en digital utlånsordning må dette kartlegges.



Skolene må på grunn av sikkerhet ha mulighet til å låse av områder som ikke kan lånes ut, slik at det
ikke er mulig å bevege seg fritt i hele skolebygningen for de som låner arealer på skolen. Skolene
innehar store verdier som eksempelvis digitalt utstyr og digitale tavler, pedagogisk utstyr og andre
verdier som det vil koste mye å erstatte om det skulle bli ødelagt ved utlån. Dagens nøkkelsystemer
på skoler er ikke tilpasset utleie.



På skoler finnes det elevarbeider, dokumenter eller oversikter/oppslag på vegger som utfordrer
skolenes mulighet for fritt utlån av skolen på grunn av personvern. Sensitive elevpapirer er forsvarlig
innelåst og sikret, men det kan likevel være elevarbeider eller oversikter som henger på vegger som
oppslag som muliggjør en identifisering av elever for andre enn ansatte og foresatte. Det er ikke
ønskelig. Det er derfor behov for å kunne låse av områder som ikke er egnet for utlån.



Det er behov for å utarbeide klare rutiner for utlån av arealer av skolebygg. Rutinene må
eksempelvis si noe om:
o hvordan sikre gjennomgang av brannsikring og låserutiner med utlåner
o utlevering og innlevering av nøkler
o rutiner ved skader og erstatning dersom skolens utstyr blir ødelagt
o regler for rydding og vask etter utlån
o alarmsystemer
o ansvarlig for bakvakt på kvelder og i helger
o andre relevante forhold

Drammen kommune jobber med å få på plass en bookingløsning for arealer på alle skolene, men det er
vanskelig å gi et tidspunkt for når dette arbeidet er ferdig. Det jobbes nå med å tilgjengeliggjøre
skolelokaler fortløpende for de skolene som har størst behov for utleie og kan tilrettelegge for dette. Ny
bookingløsningen tester nå ut fakturering, slik at det skal komme på plass.
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