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Spørsmål til rådmannen i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet.
Leser i DT om at det ikke er sikret for mulig fall fra etasjene i biblioteket i Drammen. Har følgende
spørsmål;




Er det gjort tiltak for å sikre det som påpekes i avisen?
Har det blitt gjort en gjennomgang av hele bygget med tanke på risikovurdering og sikring?
Kan det være tilsvarende utfordringer i andre kommunale bygg? Hva er rutinene for
risikovurdering og HMS?

Ønsker at dette kommer opp på møtet 4 februar.
Svar


Er det gjort tiltak for å sikre det som påpekes i avisen?

Det er gjort følgende tiltak for å sikre det som ble påpekt i avisen: Barneavdelingen er i 3dje etasje, det
høye bordet som var ved trappen i 3dje etasje nærliggende barneavdelingen og bordet til trappen i 2dre
etasje er demontert. Barkrakkene som ble brukt til å sitte på er plassert vekk fra trappenedgangen slik at
disse ikke kan klatres på ved trappen.


Har det blitt gjort en gjennomgang av hele bygget med tanke på risikovurdering og sikring?

Det har vært en egen gjennomgang i bibliotekets lokale etter hendelsen. Arealet biblioteket disponerer
er etter forskriftene. Det er også gjort en skjønnsmessig vurdering av arealene til biblioteket med
hensyn til mulig risiko.
Bygget eies av Papirbredden Eiendom AS og Drammen Eiendom KF er leietaker. Det er mange leietakere
i bygget, blant annet USN. Huseier har rutiner som alle leietakere må rapportere på i forhold til kontroll
av risiko og sikring av arealene som leies. Dette foregår minst to ganger i året. Papirbredden Eiendom
har også egne kontroller på det bygningsmessig etter lover og forskrifter.
I forhold til andre leietakere vil det også bli gjort en vurdering med disse leietakere for å sikre lokalene.
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Kan det være tilsvarende utfordringer i andre kommunale bygg? Hva er rutinene for
risikovurdering og HMS?

De kommunale byggene i Drammen kommune forvaltes og driftes av Drammen Eiendom KF, og
Drammen Eiendom KF jobber systematisk for å sikre at de kommunale byggene tilfredsstiller de lov- og
forskriftskrav som er gjeldende. Særlig gjelder dette de krav som gjelder helse og sikkerhet. Drammen
Eiendom KF kjenner ikke til tilsvarende utfordringer som i Drammensbiblioteket i andre kommunale
bygg.
Virksomhetene i de kommunale byggene har ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø, herunder ansvar for å
kartlegge og vurdere risiko for farer og ulykker. Risikovurderingene skal tilpasses virksomhetenes art,
aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Virksomheter som omfatter både arbeidstakere og
kunder/brukere, f.eks. skoler, barnehager og helseinstitusjoner har ansvar for helse, miljø og sikkerhet
for begge grupper.

Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter

2

