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Universell utforming ved Gran kommunes formålsbygg 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens 

formålsbygg og vurderer behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og 
økonomiplan 2019-2022. 

2. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan 
for universell utforming med virkning fra 2019 til 2028. 

 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Fremdriftsplan for UU-registrering av skoler og barnehager av 7.5.2018 Ja 
Registrering av universell utforming ved Jaren skole av 7.5.2018 Ja 
Foreløpig kostnadsoversikt for å få et akseptabelt nivå på universell utforming. Ja 
 
 

Oppsummering 
I Norge er universell utforming en strategi for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Et sentralt mål 
er å forhindre diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne gjennom økt tilgjengelighet og 
løsninger som er likestilte i bruk. Både offentlig og privat virksomhet er pålagt å ha universell 
utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.  
 
Nasjonale myndigheter har vedtatt visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025: 
Norge universelt utformet 2025.  
 
Det er nedsatt en ressursgruppe med ressurspersoner innad i kommunen, innleid ekspertise og i fra 
råd for personer med funksjonshemninger. Alle formålsbygg gjennomgås for klarlegging av status på 
universell utforming og avklare budsjett for utførelse av tiltak for å få byggene tilfredsstillende 
universell utformet. 
 
Råd for funksjonshemmede ønsket at det utformes en universell utformingsplan med virkning fra 
2017 til 2040. For å følge samme horisont som øvrige planer er forslaget at det nå lages en plan for 
perioden 2019 til 2028. 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
Formannskapet 31.05.2018 
Planutvalget 30.05.2018 



 

2 
 

 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I 2011 ble det dannet en ressursgruppe som satte i gang arbeid med registrering av status for UU og 
det foreligger rapport med status ved en del skoler samt rådhuset i fra høsten 2011.   Arbeidet ble 
avsluttet med et møte i ressursgruppen for UU den 15.12.2011. 
 
Etter at det igjen var satt av budsjettmidler til universell utforming fra 2017 kunne arbeid med å få 
kommunens bygg universelt utformet igjen igangsettes. 
 
Tidligere utførte rapporter over status for UU ved det enkelte bygg måtte gjennomgås på nytt med 
nye befaringer for at tiltakene skal tilfredsstille utviklingen som har vært i lovverket etter 2011.  
Saken var oppe i rådet for funksjonshemmede og det ble etablert en ressursgruppe for dette 
arbeidet. Gruppen består av ressurspersoner innad i kommunen, innleid ekspertise og i fra råd for 
personer med funksjonshemninger. Ressursgruppen prioriterer tiltak for utførelse innen type bygg og 
type funksjonshemning. 
 
Det pågår gjennomgang av skoler og barnehager og en totaloversikt over status på disse er forventet 
i løpet av august i år.  Pr. nå foreligger endelig rapport for Jaren skole, Moen skole og den eldre delen 
av Brandbu barneskole som ikke var del av prosjektet som ble ferdigstilt i 2016.  
 
Ved gjennomgang av formålsbyggene er det valgt å benytte dataprogrammet Byggforalle, utviklet av 
Statsbygg. For å vise systematikken i registrering og hvordan vurderinger blir foretatt er rapport for 
Jaren skole vedlagt saken. 
 
Foreløpig kostnadsoversikt for å få et akseptabelt nivå på universell utforming ved kommunale 
formålsbygg viser et økonomisk behov på i overkant av 30 mill. kr. 
 

  

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
LOV-2013-06-21-61: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  
Hvor det fremgår i § 13. Universell utforming 
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 
virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten.  
 
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hoved løsningen i de fysiske 
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 
 
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming 
av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for 
virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en 
uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 
funksjons hemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de 
nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og 
vernehensyn. 
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Eksisterende planer 
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 18. 6.2015 
 
- Kommuneplanens arealdel, bestemmelser og retningslinjer, vedtatt av Gran kommunestyre  
 
- Likestillingsplan 2012, vedtatt av Gran kommunestyre 29.3.2012 
 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 12.5.2016: 
1. Kommunestyret ber rådmannen orientere kommunestyret om status for følgende tema, på 
bakgrunn av interpellasjon fra Petter Pettersen (Ap) og Paul André Lindseth (Ap) om universell 
utforming: 
• arbeidet med å sikre at alle skolebygg er universelt utformet 
• arbeidet med en statusoversikt over universell utforming av sine skolebygg, der det fremgår  
hvilke behov og utfordringer hvert bygg og uteområde har 
• arbeidet med fremdriftsplan og finansiering på hvordan man skal sikre universell utforming i alle  
kommunale skolebygg 
2. Orienteringene gis i forkant av budsjettbehandlingen, høsten 2016. 
 
3. Kommunestyret vil avgjøre prioriteringer og tiltak, på bakgrunn av rådmannens orientering. 
Interesseorganisasjoner og kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være 
inkludert i det videre arbeidet. 
 
Kommunestyret vedtok 15.12.2016 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017–2020 hvor det i 
investeringsoversikten er avsatte 2 mill. kr. pr. år frem 2024. 
 
Råd for funksjonshemmede vedtok 28.4.2017 i sak 6/17: 

1. Knut Raddum velges som representant for råd for funksjonshemmede i universell utforming 
ressursgruppe. Råd for funksjonshemmede har ikke tatt stilling til rekkefølgen av bygg som 
bør prioriteres.  

2. I tillegg:  
Gran kommune har per dags dato dessverre ingen bygg tilgjengelig for alle sine innbyggere. Har 
du blant annet nedsatt hørsel eller en synshemming betyr det at du utelukkes fra å del ta i den 
offentlige debatten. Råd for funksjonshemmede kan heller ikke finne dokumentasjon på konkret 
plan for universell utforming i regi av kommunen.  
Med bakgrunn i dette ønsker Råd for funksjonshemmede at det utarbeides en plan for universell 
utforming og at dette arbeidet starter så raskt som mulig. Vi foreslår at universell utforming 
ressursgruppe som nå er nedsatt i henhold til å utrede kommunale bygninger får mandatet til å 
utforme en universell utformingsplan med virkning fra 2017 til 2040. 

 
Økonomi 
Gjeldende Økonomiplan 2018-2021 har satt en ramme på 2 mill. kr for hvilke investeringer til 
universell utforming som kan utføres i 2018.  
Behovet er totalt anslått til i overkant av 30 mill. kr for å ha et akseptabelt nivå på universell 
utforming.   Det medfører at den årlige rammen bør økes til 4 mill. kr. 
Økonomi for å få utført tilstrekkelig utbedringer ved kommunens formålsbygg må avklares ved 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022 og justeres ved årlig budsjettbehandling. 
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Bemanning 
Ikke behov for økt bemanning.  
 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det finnes ingen særlige grunner for ikke å ivareta UU utover at det ikke skal være en 
uforholdsmessig byrde.  Det er en vurdering som må foretas konkret for det enkelte bygg og det 
enkelte tiltak. 

 
Ved gjennomføring av tiltak for universell utforming kan det vurderes om enkelte typer bygg, f. eks. 
skoler, bør prioriteres. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknad 
 

 
Dato: 22. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 


