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Fritidsapplikasjon

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune innfører nasjonal løsning for fritidskort når det foreligger.

SAKEN I KORTE TREKK
I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2020 – 2023 og sak 069/09 ba
kommunestyret kommunedirektøren gjennomføre en anskaffelse av et digitalt aktivitetskort,
liknende løsningen Asker kommune har.
Kommunedirektøren beklager at utredningen har tatt tid. Dette skyldes blant annet mange
samtidige prioriterte prosjekter i DigIT, samt behov for avklaringer rundt felles prosjekt med andre
kommuner. Under utredningsarbeidet for løsningen ble det klart at eksisterende løsninger for
aktivitetskort ikke tilfredsstiller Bærum kommunes krav til informasjonssikkerhet og personvern. I
perioden som har gått er det også iverksatt et nasjonalt prosjekt med pilotering av fritidskort for
barn og unge.
Kommunedirektøren anbefaler at Bærum kommune venter med å anskaffe og utvikle en lokal
applikasjon for Bærum til det foreligger et nasjonalt fritidskort. Frem til dette vil kommunens
eksisterende fritidsstipend og «Barn i sentrum-midler» ivareta barn og unges behov for støtte til å
delta i fritidstilbud.
Redegjørelse
Med utgangspunkt i kommunedirektørens beregninger for hva påkoblingen og driften av en
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fritidsapplikasjon ville koste, ble det avsatt kr 0,5 mill. til investering i ny fritidsapplikasjon og kr. 0,2
mill. til drift.
Kommunedirektøren initierte en anskaffelsesprosess i januar 2020. I tråd med rutinene ble DigIT og
anskaffelsesenheten involvert i arbeidet. I utredningsarbeidet kom det frem at kun en aktør tilbyr et
digitalt aktivitetskort som «hyllevare» per i dag. Denne løsningen tilfredsstiller ikke de kravene
Bærum kommune har til sikkerhet og personvern.
DigIT frarådet en anskaffelse av denne applikasjonen, med de løsninger den har i dag. Alternativet
som står igjen er dermed en anskaffelse som innebærer å utvikle en helt ny applikasjonsløsning.
Med stor sannsynlighet vil være vesentlig mer kostbart å utvikle en ny løsning enn å koble seg på en
eksisterende.
Et nasjonalt fritidskort
I løpet av våren er det avklart at regjeringen har igangsatt et pilotprosjekt knyttet til et fritidskort
som skal dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter for barn i alderen 6 – 18 år. Fritidskortet skal
kunne benyttes til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Målet er at flere
barn og unge skal delta i fritidsaktiviteter. Det er satt av 60 millioner kroner til arbeidet og tolv
kommuner med i pilotprosjektet. Bærum kommunes fritidsstipend er nevnt i forarbeidene som en
av flere eksempler på gode eksisterende løsninger for å sikre barn og unge tilgang til
fritidsaktiviteter. Bærum kommune søkte om deltakelse i piloteringen, men kom dessverre ikke
med.
I september 2020 skal regjeringen også legge fram en samarbeidsstrategi for barn som vokser opp i
lavinntektsfamilier. Strategien skal fremme deltakelse og styrke mulighetene til barn som vokser
opp i familier med dårlig råd, og skal bidra til å forebygge at fattigdom går i arv.
Kommunedirektøren har grunn til å tro at en nasjonal løsning vil kunne tilby en sikker løsning som
involverer flere aktører og løsninger enn det Bærum kommune vil kunne legge til rette for på
egenhånd.
Konklusjon
Kommunedirektøren vurderer at det ikke er hensiktsmessig å utvikle en egen fritidsapplikasjon nå.
Kommunedirektøren anbefaler derfor at anskaffelsen av applikasjonen utsettes til det foreligger en
nasjonal løsning etter at piloteringene er gjort. Kommunens eksisterende løsninger med
fritidsstipend og «Barn i sentrum-midler» vil fortsatt kunne ivareta barn og unges behov for støtte
til å delta i fritidstilbud, støtte til utstyr og deltakelse i kommersielle aktiviteter frem til løsningen
foreligger. Kommunedirektøren anbefaler at 0,7 millioner kroner som ble avsatt benyttes til
implementering av den nasjonale løsningen. Ny nasjonal løsning er forventet gjort tilgjengelig
høsten 2020.
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Kartlegging av universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-25.05.2020- 022/20
Rådets anbefaling:
1. Råd for personer med funksjonsnedsettelse støtter forslaget til kartlegging av universell
utforming i publikumsbygg, men ser at kommunaldirektøren vil begrense kartlegging til fysisk
tilgjengelighet. Det er neppe rasjonelt når det først skal gjennomføres en kartlegging av
kommunale bygg og det vil bidra til å opprettholde en situasjon med diskriminering på noen
viktige områder.
1. Rådet ber om at lysforhold, fri gangbane, akustikk, tilgang til tele- og skrankeslynge samt
synlig fukt- og muggsoppskader og kontroll av ventilasjonsanlegg, blir tatt med slik at alle har
de samme mulighetene for bruk av byggene. Rådet viser til departementenes Rundskriv T5/99 B.
2. Rådet anbefaler at brukerorganisasjonene gis anledning til å komme med synspunkter ved
oppstarten og avslutningen av kartleggingsarbeidet.
3. Rådet ønsker å bli orientert midtveis i kartleggingen.
4. For øvrig tas saken til orientering
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren iverksetter en kartlegging av universell utforming (UU) av
publikumsrettede bygg i Bærum med planlagt oppstart høsten 2020. Kartleggingen
omfatter kommunale publikumsrettede bygg i eid av Bærum kommune, bygg som eies av
BK Pensjonskasse og bygg som eies av BK Eiendomsselskap AS.
2. Kartleggingen omfatter ikke ikke-kommunale bygg
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3. Tiltaket foreslås finanisert i handlingsprogram 2021-2024 med et foreløpig estimat på 2
mill.kr.

SAKEN I KORTE TREKK
Formål og bakgrunn
I Handlingsprogram 2019–2022 (vedtatt i FSK-212/18, 20.11.2018) foreligger følgende vedtak fra
BIOM: «Det er behov for å kartlegge i hvilken grad publikumsrettede bygg i Bærum er utformet i
tråd med likestillingsloven og de internasjonale prinsippene om universell tilgjengelighet som Norge
sluttet seg til i 2013. […] Kartleggingen skal omfatte både offentlige og private bygninger.
Rådmannen bes komme tilbake med en sak om hvordan en slik kartlegging kan gjennomføres.»
Ovenstående vedtak knyttet til UU ble høsten 2019 ytterligere konkretisert gjennom følgende
vedtak nr.8 i Handlingsprogram 2020-2023 (FSK 204/19, 26.11.19 og KST 149/19, 11.12.19): «Det
gjennomføres en kartlegging av i hvilken grad publikumsrettede bygg i Bærum er utformet i tråd
med de internasjonale prinsippene om universell utforming.»
Tidligere saksbehandling
· Handlingsprogram 2020-2023 vedtak nr. 8, FSK 204/19, 26.11.19 og KST 149/19, 11.12.19
· Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022, FSK-212/18, 20.11.18

·

BIOM HP-vedtak nr. 4
Notat fra Rådmannen til Hovedutvalg BIOM vedr. kartlegging av universell utforming,
arkivsaknr. 15/123942, 06.06.2018

Internasjonale og norske standarder som grunnlag for universell utforming
De norske standardene som er relevant for publikumsrettede bygg er nedfelt i NS 11001-1
«Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids- og publikumsbygninger». Standarden forelå i 2009
og kom i ny utgave i 2018. De norske standardene for UU er basert på FN-konvensjonens definisjon
av UU (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) og er tilpasset de tilsvarende
standardene fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske
standardiseringsorganisasjonen CEN. Standardene revideres med jevne mellomrom. Både den
teknologiske og den demografiske utviklingen, med en økende andel eldre og flere som står lenger i
jobb, er viktige drivere for utviklingsarbeidet på området. Ikke minst står krav til bred integrering og
medvirkning i samfunns- og arbeidsliv.
Samtidig som at det foreligger standarder for UU, er det viktig å være klar over de praktiske
utfordringene knyttet til å utforme/ tilpasse bygg til å kunne brukes av alle. Særlig kan dette gjelde
eldre bygg, inkludert bygg med vernestatus. Det er også viktig å poengtere at det for nye bygg er
frivillig å forholde seg til standardene, unntatt der lover, forskrifter eller kontraktuelle forhold
krever det. For nye bygg gjelder uansett minstekravene i byggteknisk forskrift (TEK17).
Lovmessig grunnlag til å gjennomføre kartlegging av universell utforming
Universell utforming (UU) er lovpålagt etter likestillings- og diskrimineringsloven av 2017. Brudd på
plikten til å etterleve kravene til universell utforming er å regne som diskriminering. Loven fastslår
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at offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av
virksomhetens alminnelige funksjoner.
Selv om UU er lovpålagt etter likestillings- og diskrimineringsloven, medfører gjeldende lovgivning
likevel klare begrensninger av hva som kan pålegges eiere av eksisterende bygg. Det er Plan- og
bygningslovgivningen (PBL) som definerer hvilke bygg som omfattes av kravene til universell
utforming og hva dette medfører. Plan og bygningsloven (PBL) har ingen presisert definisjon
tilsvarende likestillings- og diskrimineringslovens begrep «virksomhet rettet mot almennheten»,
men dette vil i vid forstand omfatte alle bygg som inneholder virksomhet som retter seg mot
publikum og alle bygg som omfatter arbeidsplasser.
Kravene til UU kom inn i plan- og bygningslovgivningen i 2010 gjennom byggteknisk forskrift TEK10.
Dette innebærer at regelverket ikke har tilbakevirkende kraft for bygg oppført før 2010. Ved
bruksendringer eller større rehabiliteringer i bygg oppført før 2010 vil kravene om UU likevel kunne
komme til anvendelse.
PBL gir i tillegg kommunene tilsynsmyndighet i byggfaglige saker, slik at kommunene etter forskrift
kan gi pålegg om dokumentasjon og utbedring av eksisterende byggverk og installasjoner, dersom
tungtveiende hensyn til bl.a. universell utforming tilsier dette (PBL §31-4). Det foreligger pr. i dag
imidlertid ingen forskrift som regulerer denne lovparagrafen, slik at den praktiske anvendelsen av
lovverket her er uklar.
Det som imidlertid er klart er at kommunen ikke har formell myndighet til å pålegge tiltak eller
utbedringer knyttet til UU for eksisterende bygg oppført etter tidligere regelverk (dvs. med
tilbakevirkende kraft), med mindre det gjennomføres søknadspliktige byggetiltak eller
bruksendringer. PBL åpner dessuten også for at krav om slike tiltak kan fravikes dersom de ikke kan
gjennomføres uten uforholdsmessige kostnader.
Lovverket medfører dermed følgende begrensninger knyttet til å gjennomføre kartlegging av UU:
1. Kommunen har ingen reell myndighet til å avkreve dokumentasjon om UU for bygg som
kommunen ikke selv eier. Unntak fra dette kan være bygg der kommunen er leietaker.
2. Kravene til UU gjelder ikke for bygg oppført før 1.7.2010, med mindre det er foretatt
søknadspliktige byggetiltak eller bruksendringer etter dette.
Skille mellom kommunale bygg og bygg eid av andre eksterne aktører
Når det gjelder kartlegging av de kommunale byggene er dette først og fremst et spørsmål om
ressurser, kompetanse og metode. Kommunen har oversikt over egne bygg, med egne drifts- og
forvaltningsressurser og en del digitalisert informasjon om byggene. Et overordnet anslag over
berørte kommunale bygg i Bærum omfatter rundt 350 enkeltbygg (herunder barnehage- og
skolebygg, kulturbygg, omsorgsbygg og publikumsrettede kommunale næringsbygg).
Kravene til universell utforming i ikke-kommunale bygg anses ivaretatt gjennom lovverket som
beskrevet over, herunder plan- og bygningsloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Hvordan
en helhetlig og effektiv kartlegging og analyse av UU i alle ikke-kommunale publikumsbygg skulle
kunne gjennomføres i praksis er vanskelig å se, og anses uansett ikke å være gjennomførbart i
kommunens regi. Dette bygger på følgende:
· Kommunen har ingen reell myndighet til å kreve dokumentasjon, fysisk inspeksjon eller
gjennomføring av tiltak knyttet til eksisterende bygg. En innsamling av dokumentasjon ville
avhenge av frivillighet og velvilje fra gårdeiere. Det er grunn til å anta at dette vil være lite
effektivt, og vil vanskelig gi et komplett bilde av dagens status for UU. I neste omgang
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·

·

antas det dessuten i svært mange tilfeller ikke å være noe lovlig grunnlag for å kreve
gjennomføring av relevante tiltak.
Antallet ikke-kommunale bygg ville vært svært omfattende, og ville måtte inkludere bl.a.
kjøpesentre, andre butikkeiendommer, serveringssteder, treningssentre, museer og
gallerier, p-hus, bensinstasjoner, bilverksteder, private og offentlige kontorlokaler, private
barnehager, private og fylkeskommunale skoler, jernbane- og T-banestasjoner,
fellesarealer i borettslag og sameier med mer.
Eierskapet til ikke-kommunale bygg er svært fragmentert, med et betydelig antall store og
små, mer eller mindre profesjonelle eiendomsaktører/gårdeiere med ulike datasystemer,
ulik dokumentasjon, ulike juridisk eierskap og ulike former for eiendomsforvaltning.

Omfang og avgrensning av en kartlegging av universell utforming
De vanligste problemstillingene i forbindelse med UU gjelder fysisk tilgjengelighet knyttet til
beliggenhet, adkomst og utearealer. Dette omfatter blant annet HC-parkeringsplasser,
gangadkomst, samt uteoppholdsareal og lekeplass. I tillegg kommer inngangspartier,
kommunikasjonsveier, toalett og bad, heis, rom og oppholdsareal, dører, trapper, skilting og
informasjon. Andre problemstillinger omfatter lydmiljø, belysning og kontraster, og fysisk utforming
av bygg for personer med nedsatt hørsel og andre kognitive vansker.
En kartlegging av status for universell tilgjengelighet i kommunale publikumsrettede bygg i Bærum
vil gjelde selve byggverkene og ikke omfatte øvrige offentlig tilgjengelige utearealer og idrettsanlegg
mv. som ikke er knyttet til bygg. Planlegging av kartleggingen foreslås gjennomført i samarbeid med
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bærum kommune.
Et første trinn i kartleggingsfasen vil være å utarbeide en standardisert kartleggingsmetodikk.
Elementene i dette vil ventelig omfatte følgende:
· Identifisere ressurser som skal gjennomføre kartleggingen (interne/eksterne)
· Avklare hvilke kommunale bygg som omfattes av prosjektet
· Gjøre en vurdering av hvilke områder i byggene som faktisk er publikumsrettede
· Fastsette en hensiktsmessig detaljeringsgrad for kartleggingen
· Beslutte system for dokumentering av tilstand (FDV-system, annet)
· Innhente nødvendig informasjon om byggenes fasiliteter og utforming ut fra digitale
eiendomsdata i byggenes FDV-system
· Fysisk befaring
· Dokumentasjon og registrering av faktiske forhold knyttet til universell utforming
Metodikken baseres på retningslinjer fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) i samsvar med de
internasjonale standardene for UU. Det vil være behov for å innhente ekstern spesialistkompetanse
i utarbeidelsen av metodikken. I tillegg vil det være hensiktsmessig å utarbeide metodikken i
samarbeid med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bærum kommune. Særlig gjelder
dette prioriteringer knyttet til hvilke bygg og deler av byggene som bør omfattes og hvilken
detaljeringsgrad som skal legges til grunn.
Ressurser
En kartlegging av kommunale eiendommer anses å være gjennomførbart ved dels å benytte egne
driftsteknikere i samarbeid med de enkelte eiendomsforvaltere, samt intern byggfaglig
kompetanse. Det vil være behov for å innhente ekstern spesialistkompetanse både i arbeidet med å
utvikle en robust og standardisert metode for kartlegging som ivaretar kravene i norske og
internasjonale retningslinjer, i forbindelse med deler av selve kartleggingsarbeidet, og i arbeidet
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med analyser av innsamlede opplysninger og konkretisering av handlingsplaner og nødvendige tiltak
når kartleggingen er utført.
Eiendom i Bærum kommune vil ta ansvar for kartleggingen av egne bygg. Når det gjelder bygg som
eies av BK Pensjonskasse og BK Eiendom forutsettes disse tilsvarende å ta ansvar for kartlegging av
egne bygg. Vedtak om dette må forankres gjennom styrene i de respektive foretakene. Eiendom i
Bærum kommune vil kunne ta en koordinerende rolle i dette arbeidet, og vil for øvrig stille egen
gjennomføringsmetodikk til rådighet.
Kostnadsestimat
Erfaringer innhentet fra tilsvarende kartlegginger av UU tilsier at en enkel kartlegging av status for
fysisk tilgjengelighet i et publikumsbygg i gjennomsnitt kan gjennomføres med 1-2 dagsverk pr. bygg
med tilhørende uteområde. Hvorvidt dette er tilstrekkelig må kvalitetssikres nærmere opp mot den
metode og detaljeringsgrad som velges/ kreves for å tilfredsstille kravene. Arbeidsomfanget kan
variere betydelig mellom bygg (avhengig av type bygg, størrelse, kompleksitet mv). Dersom det
legges til grunn en detaljert kartlegging som inkluderer målinger av belysning, akustikk og øvrig
brukervennlighet i bygg vil arbeidet være vesentlig mer omfattende, inntil 6-8 dagsverk pr. bygg. Av
hensyn til praktisk gjennomførbarhet legges det derfor til grunn at arbeidet gjennomføres med et
overordnet fokus begrenset til fysisk tilgjengelighet i byggene.
Eiendom i Bærum kommune anses å besitte ressurser og fagkompetanse til å gjennomføre en
overordnet kartlegging hovedsakelig i egen regi. Arbeidet vil kunne vesentlig effektiviseres og
kostnadene reduseres betydelig ved at det legges opp til å benytte egne ressurser som kjenner de
enkelte byggene. Deler av arbeidet vil som beskrevet over likevel kreve spesialistkompetanse.
Inntil det faktiske omfanget av arbeidet er nærmere avklart og planlagt, foreslås det å avsette en
foreløpig kostnad på 2 mill.kr. til dekning av ekstern bistand og øvrige nødvendige kostnader knyttet
til kartleggingsarbeidet. Når arbeidsomfanget er nærmere avklart i planleggingen og utviklingen av
kartleggingsmetode, vil et mer detaljert kostnadsanslag kunne legges til grunn.
Tidsplan
Samlet gjennomføringstid for prosjektet vil blant annet avhenge av antall bygg, endelig metode,
detaljeringsgrad og dokumentasjonskrav til kartlegging og rapportering.
For å få gjennomført en enkel kartlegging av ca. 350 kommunale bygg, der egne ressurser utfører
dette som et tilleggsarbeid, må det påregnes minimum 18 måneder inkl. dokumentasjon og
rapportering. Arbeidet vil kunne påbegynnes høsten 2020 og dermed ferdigstilles i løpet av 2022.
Når det gjelder bygg som eies av BK Pensjonskasse og BK Eiendomsselskap utgjør dette et vesentlig
mindre antall, og forutsettes å kunne gjennomføres i samme tidsrom.
Gjennomføring av tiltak
Denne planen gjelder kun kartlegging av status for UU (fysisk tilgjengelighet). Kartleggingen vil
avdekke avvik og mulige korrigerende tiltak for det enkelte bygg. Dette vil være gjenstand for
prioriteringer og samordning. Kostnadene for tiltaksgjennomføring må innarbeides i kommunens
langsiktige drifts- og investeringsplaner og gjennomføres som del av løpende 5-års vedlikeholds- og
rehabiliteringsplaner for kommunale bygg. Identifiserte avvik knyttet til UU/ fysisk tilgjengelighet vil
likevel medføre løpende vurderinger av nødvendige strakstiltak, i henhold til etablert praksis.
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Behandlingen i møtet 25.05.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Forslag fremmet av ,
Forslag fra Tone Frydenberg, Torunn Viervoll og Magnar Danielsen (H):
1. Råd for personer med funksjonsnedsettelse støtter forslaget til kartlegging av universell
utforming i publikumsbygg, men ser at kommunaldirektøren vil begrense kartlegging til fysisk
tilgjengelighet. Det er neppe rasjonelt når det først skal gjennomføres en kartlegging av
kommunale bygg og det vil bidra til å opprettholde en situasjon med diskriminering på noen
viktige områder.
1. Rådet ber om at lysforhold, fri gangbane, akustikk, tilgang til tele- og skrankeslynge samt
synlig fukt- og muggsoppskader og kontroll av ventilasjonsanlegg, blir tatt med slik at alle har
de samme mulighetene for bruk av byggene. Rådet viser til departementenes Rundskriv T5/99 B.
2. Rådet anbefaler at brukerorganisasjonene gis anledning til å komme med synspunkter ved
oppstarten og avslutningen av kartleggingsarbeidet.
3. Rådet ønsker å bli orientert midtveis i kartleggingen.
4. For øvrig tas saken til orientering

Votering:
Frydenbergs, Viervoll og Danielsens (H) ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-25.05.2020- 022/20:
Rådets anbefaling:
1. Råd for personer med funksjonsnedsettelse støtter forslaget til kartlegging av universell
utforming i publikumsbygg, men ser at kommunaldirektøren vil begrense kartlegging til fysisk
tilgjengelighet. Det er neppe rasjonelt når det først skal gjennomføres en kartlegging av
kommunale bygg og det vil bidra til å opprettholde en situasjon med diskriminering på noen
viktige områder.
1. Rådet ber om at lysforhold, fri gangbane, akustikk, tilgang til tele- og skrankeslynge samt
synlig fukt- og muggsoppskader og kontroll av ventilasjonsanlegg, blir tatt med slik at alle har
de samme mulighetene for bruk av byggene. Rådet viser til departementenes Rundskriv T5/99 B.
2. Rådet anbefaler at brukerorganisasjonene gis anledning til å komme med synspunkter ved
oppstarten og avslutningen av kartleggingsarbeidet.
3. Rådet ønsker å bli orientert midtveis i kartleggingen.
4. For øvrig tas saken til orientering
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