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Innledning 
Eidskog kommune har vært pilotkommune i universell utforming i 
Miljøverndepartementets satsning 2005-2008. Daværende ordfører Ivar Schulstad 
sto i spissen for søknaden. 
Eidskog kommune søkte i 2009 om å bli ressurskommune i universell utforming. 
Søknaden ble forankret administrativt og politisk i formannskapet. Kommunen ble 
tildelt rollen som ressurskommune sammen med 12 andre kommuner av ulik 
størrelse og med geografisk spredning. Det vil si kommunen har forpliktet seg til å 
bistå andre kommuner, fylker og på nasjonalt nivå med kunnskap og erfaring.  
Link: Prosjektplan Eidskog kommune: 
https://www.eidskog.kommune.no/filnedlasting.aspx?FilId=1467&ct=.pdf 
Ressurskommunenesatsningen er en av flere likeverdige brikker i regjeringens 
handlingsplan: ”Norge universelt utformet 2025.”  
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har avsvar for satsningen, mens 
ressurskommunenesatsningen administreres av Miljøverndepartementet.    
Inneværende prosjektperiode går fra 2009 til 2013. 
 
Organisering for forankring 
 
Prosjektkoordinator er ansatt under Stab og Forvaltning. Geografisk lokalisert på 
teknisk avdeling. 
 
Ressurspersoner blant ansatte på teknisk enhet: Byggeprosjektkoordinator, 
planlegger, byggesaksbehandler, GIS ansatt, ingeniør vei, vann og avløp, 
avdelingsleder, ansatte som jobber med matrikkel. Landbruksavdeling har 
ressurspersoner innen friluftsområder.  
Lokalt samarbeider byggekoordinator med flere aktører innen helse. 
På øvrige enheter og avdelinger finnes personer som jobber med bl.a. delplaner og 
innkjøp av produkter.  
 
Prosjektleder for universell utforming deltar i avdelingsmøter med teknisk. Her vil 
øvrige fagpersoner trekkes inn for informasjonsutveksling eller det vil bli holdt egne 
møter. 
For byggeprosjekt vil det være egne møter med styringsgruppe for prosjektet og med 
flere ressurser innen helse. Eidskog har organisert byggeleder hos enhetsledernivå 
på helse. 
 
Prosjektleder for universell utforming har i utgangspunktet mulighet for å jobbe fulltid 
eksternt, forutsatt ekstern finansiering. Byggekoordinator kan, avhengig av 
arbeidsmengde, være behjelpelig med eksterne tjenester mot ekstern finansiering 
avhengig av størrelsen på oppdraget.  
 
Prosjektplan for uu-ressurskommune er administrativt godkjent og politisk forankret i 
formannskapet. Prosjektleder for universell utforming rapporterer til formannskapet 
årlig og ved viktige hendelser. 
 
Ressursgruppe 
Kommunen har god erfaring med samarbeid med rådet for funksjonshemmede og 
ungdomsrådet. Også andre brukere er med sin unike erfaring er trukket inn i 
bestemte prosjekt. 



Rådet for funksjonshemmede er også benyttet i eksternt arbeid.  
 
Styringsgruppe 
Det eksterne arbeidet vil ha administrativ forankring. Politisk forankring ligger som 
grunngodkjenning for at det skal arbeides eksternt.  
Avtale- og rapporteringsplikt til administrasjon ved større oppdrag. Eventuell endring i 
stillingsprosent for prosjektkoordinator universell utforming, ut fra tilskudd, avtales 
med styringsgruppa. 
Aktuelle saker tas opp fortløpende.  
 

 
Oppnådde resultater 
Være forbilde for at andre øker innsats for universell utforming  
1.1 Ha gjennomført kommunedeligasjoner 
Hatt besøk av Askim kommune, Nord-Odal kommune, Hamar, Göteborg, 
Vennersborg i 2010. Invitert og hatt besøk av nabokommuner under NAV åpning.  
Gitt tilbud til alle kommunene i Hedmark, Østfold og nabokommunene i Akershus, 
2010.  2-4 timer undervisning, spørsmålsbesvarelse og omvisning i prosjekt.  
 
1.2 Stille kunnskap og erfaring til rådighet ovenfor andre kommuner 
Kartlagt Eda kommuns bygningsmasse 30 bygg, gatenivå og badeplasser, 
2009/2010. 
Invitert med i evalueringsgruppe nybygg sentrum vdg. skole og bibliotek, 
Kongsvinger og politihøgskolen Kongsvinger, 2009/2010. 
 
1.3  Egne mål: Innsats på egen eksisterende bygnigsmasse 

Fjerne 5 hindringer i kommunale bygg hvert år: 
NAV/rådhus: Gangsoner og møbleringssoner utendørs, møblering med kontrast 
utendørs, taktile skilter utendørs, terskelfrie innganger, ledelinje NAV, lyddusj til 
kommune, avskjerming belysning tak, HC-toalettet, møblering i kontrast inne. 
 
2  Være dialogpartner og bidragsyter i nasjonale arbeidet på universell 

utforming 
2.1 Ha levert eksempler til nasjonal bruk (byggeprosjekter, kommuneplan 

etc): 
Skiltveileder sendt 2009.  
Eksempler på formuleringer i anbud utarbeides,  
initiativ til uu-kvalitetssikring av programvare reguleringsplaner på nett, 2010 gitt 
innspill til programleverandør tilknyttet GIS. 
 
2.2 Ha stått for disposisjon for kompetanseprogram K5 
Vært med på kvalitetssikring av transportmodul som ble sendt på høring, innsendte 
gode eksempler, deltatt på K5 instruktørkurs for å undervise kommuner i K5, 2010. 
Videre innsendte forslag til rettelser og kommentarer til kompetanseprogrammet til 
BE.  
Startet samarbeid med fylkeskommunen om planlegging av K5 forelesninger for nye 
pilotkommuner. Kommunen stiller flere ressurser til disposisjon i K5.  
Kommunen besitter svært god kompetanse og erfaring på uu og teknisk forskrift, og 
har fotodatabase som benyttes eksternt. Brukermedlemmene er også 
bygningskyndige, skolerte på lovverk og stilles til disposisjon eksternt. 



 
2.3 Ha bidratt til utvikling av program for utvikling med fokus på uu i 

kommunesentra, tiltak P1:     
Eidskog har siden 2005 konsekvent benyttet gangsoner og møbleringssoner 
utendørs: Avgrenset med to rekker smågatestein. Dette er blitt kopiert og 
videreutviklet med gode resultater i skoleprosjektet sentrum vdg skole og bibliotek 
Kongsvinger og Tangen Kristiansand sentrum. Blitt brukt som dialogpartner ovenfor 
Hamar i opprustning av gate 2010. Blitt forespurt være dialogpartner for Nord-Odal 
sentrumsutvikling. Se øvrig punkt 2.4 og 6.0 
 
2.4  Ha bidratt til nasjonalt utviklingsarbeid som angår geografisk 

informasjonssystem for innhentning og presentasjon av data for uu 
Etterspurt og mottatt høring på veileder friluftsområder og gateplan fra Statens 
kartverk. Vært i dialog og gitt fyldige innspill. Testet ut veileder for friluftsliv i 
samarbeid med Statens kartverk. Vekterveien Eidskog er presentert i tekst og foto 
under Statens kartverks tilgjengelighetsportal, 2009 og 2010. 
 
2.5 Ha bidratt til nasjonalt arbeid innen uu og lokal luftkvalitet 
Eidskog er koblet til nettverk: "Nasjonal sykkelvei nr 9 "Villmarksveien" Trondheim-
Halden via Eidskog. Eidskog har gitt tips og ideer til regional prosjektleder i Visit 
Finnskogen, uu innspill for aktiviteter underveis, selv om villmarksveien ikke må 
legges flat, 2010.  
 
2.6 Ha bidratt til utvikling og samordning av verktøy og veiledningsmateriell 

for utvikling av universell utforming i kommunale planer 
Svart fyldig på høring teknisk forskrift 2009, svart på høring Norsk standard NS 
11001-1 uu publikumsbygg og NS 11001-2 uu i boliger, 2009.  
Gitt innspill på "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering" 2010.  
Spredt materiale Eda-Eidskog til Likestillingssenteret Hamar for veileder, 2009.  
Svart på høring Statens vegvesen høring "Håndbok 278 uu med sjekkliste" 2009 og 
2010. 
Gitt innspill på midlertidig utgave av Statens Byggteknisk Etats ”veileder til Forskrift 
om tekniske krav i byggverk”. 
 
3 Samarbeide med fylkene om kompetanseheving og formidling av gode 

eksempler til andre 
 
3.1 Ha deltatt som innleder på regionale kurs og konferanser   
Konferanseinnlegg Eidskog: Initiert av He/Op-fylkeskommuner: "Ledelinjer, skilting 
og estetikk", 2010.  
Initiert av Eidskog: "Reiselivsseminar" om skilting, He-Op-fylkeskommuner, Hamar. 
Innlandskonferansen arkitektur" 2009, Eidskog/Kongsvinger.  
Seminar MD Eidskog representert ved åpning, NAV omvisning, kart over Vekterveien 
presentert av Statens kartverk og Eda-Eidskog samarbeidet presentert av Eda 
kommun, 2009.  
Initiert av SKL/Boverket/Handisam: Eda-Eidskog samarbeid 2009, Karlstad.  
Initiert av MD/Nordisk ministerråd: Eda-Eidskog samarbeid 2009, Reykjavik.  
Gitt tilbud til He/Op/Østf fylkeskommuner.  
Innleder teknisk forskrift, Blindeforbundet for blindeforbundet He/Op, 2010.  
Gitt tilbud innleder teknisk forskrift seminar Lillestrøm, 2010. 



 
3.2 Stille kompetanse og erfaring til disposisjon for fylket i sine prosjekter 
Prosjektleder uu i Eidskog er representert i prosjektgruppe på He/Opl fylkesnivå på 
lik linje med koordinator for uu satsning i Gjøvik/Vestre Toten. Fylkeskommunens 
satsningsområder er: Reiseliv, transport, folkehelse og stedsutvikling. 
Tilbudt kartlegginger hoteller i Hedmark/Oppland. Gitt tilbud til fylket, 2010. 
Gjennomført sammenlikning sjekklister Rogaland og Eidskog for hoteller i regi av 
Eidskog og He/Op fylkeskommuner i god dialog for Hammer hotell Lillehammer. 
 
 
4 Være en pådriver og ta initiativ til å sette universell utforming på 

dagsorden for ulike nettverk og samarbeidsfora 
4.1 Sette uu på dagsorden på nasjonale satsninger, nettverk bransjer og 

fagorganisasjoner med mer. 
Eidskog har holdt foredrag for norsk ergoterapeutforbund i Oslo, Østfold, Buskerud, 
Telemark og Vestfold, Oslo og Kongsberg 2009.  
Koblet til "Visit Finskogen" gjennom nasjonal sykkelvei nr. 9, i 2010.  
I dialog med leder for "Arko-samarbeidet" Sverige-Norge i 2010.  
Tatt initiativ til å knytte uu til Cittaslow-kommuner i Norge. Sokndal og Levanger er 
blitt nye pilotkommuner i universell utforming i 2010.  
Forespurt "Bli-lystkommuner" 2010.    
  
 
5 Formidling av resultater i media 
5.1 Formidling av uu i trykte og digitale media 
I Eidskog blad trykket 3 av 4 artikler: Oppnådd status ressurskommune/pilotfylker, 
NAV/MD samling Morokulien og NAV tilgjengelighetspris. 
Østledningen: Ressurskommune omtale i "Med loven i hånd kan dine kunder kreve 
full tilgjengelighet til din foretning" (Initiert av Våler.)   
Glåmdalen: 8 reportasjer/artikler: "Pilotkommuner deler erfaringer" om sluttrapport 
pilotkommunesatsning, "Et universelt forbilde" om oppstart ressurskommune, 
"Hjelper svenskene" om Eda-Eidskog samarbeid, øvrig NAV, uteplass rådhus, BRA-
middeltildeling, innlandskonferansen arkitektur, NAV tilgjenglighetspris.  
Arvika nyheter: Eda-Eidskog samarbeid.  
Fagtidsskrift: Sykehuset innlandets magasin: Svaksyntes møte med sykehuset om 
utbedringsmuligheter.  
Kommunalteknikk: Ressurskommunesatsningen (initiert av MD.)  
Miljøverndepartementets nettside 2: Eda-Eidskog samarbeid, NAV tilgjenglighetspris.  
(Øvrig innsendte, ikke trykket Glåmdalen: MD-konferanse Eidskog, Göteborg 
turistråd på universell utforming besøkte Eidskog.  
Kommunal nettside: Endret uu innhold. Ny kommunal nettside fortsatt uu-link på 
første side. 
 
6 Initiere og delta i delprosjekt kommunale, regionale/nasjonale 
6.1 Ha initiert/deltatt i ulike delprosjekt 
Deltatt og svart fyldig på: "Temaveileder uu" 2010.  
Svart fyldig og levert foto/eksepler til "uu og kulturminner", 2010.  
Deltatt interrimsgruppe: "Uu og innkjøp byggemateriale", 2009.  
Deltatt i redaksjonsgrupp "Uu som kommunal strategi" 2009.  



Eidskog har tatt initiativ til revidering av Norsk Standard 11010 "Tilgjengelige 
reiselivsformål," førte til revidering hvor Eidskog var høringsgruppe på linje med 
nasjonale kompetansesentre, 2010.  
Evaluert sjekklister Rogaland fylkeskommune for servicenæring, 2010.  
Oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet: "Innhente erfaringer og vurdere 
svenske sjekklister fra SKL, spindeldiagram, samt Vest-svenska turistrådets 
tillgjenglighetsdatabas, 2010.  
Eidskog har utarbeidet sjekkliste for publikumsbygg og hoteller, hvor rask evaluering 
av bygg kan foretas, som initiativ til nasjonalt nivå, 2010.  
Innspill tilgjengelig materiale: Materiale/høringer nedlastbart på MP3 med syntetisk 
tale, 2010.  
Foreslått nye pilotkommuner med begrunnelse, 2010.  
Innsendt Magnor-prosjektet til arkitektkonferanse i Tallin til Meelis Joost, etter initiativ 
fra MD, 2009.  
Jobbet med foredrag til International Conference for Universal Design in Hamamatsu, 
Japan: Grunnmateriale, tekstredigering engelsk, og foto. Eidskog ble presentert med 
Magnor-prosjektet foto i Japan, ikke prioritert reise, 2010.  
Interreg Eda-Eidskog: Ulikheter i forskrifter og veiledere Sverige/Norge. Gode 
eksempler, 2010.  
Eidskog invitert til interrimsgruppe Interreg Vestra Götaland regionen, Vestsvenska 
turistrådet sammen med Østfold fylkeskommune: revidering av sjekklister Sverige og 
felles database med Sverige, avhangig av nasjonal interesse på norsk side for å bli 
realisert, Vestre Götaland jobber med nettdatabase nasjonalt i Sverige, 2010. 
 
Gevinstrealisering 
Eidskog kommune har vært aktive i rollen som ressurskommune i universell 
utforming og har hatt høy måloppnåelse. 
Arbeid fører gjerne til tildeling av mer arbeid, og kommunen merker økt forespørsel, 
men det er også takket være nytt lovverk og tekniske forskrifter. 
Rollen som foregangskommune i universell utforming skjerper egne nye 
byggeprosjekt, planarbeid, GIS-arbeid mm. 
Eidskog kommune stiller kunnskap videre til disposisjon utover eget fylke. 
 
Økonomi 
2009:  
Miljøverndepartementet:  225.000 
Eda kommun:     40.000 
BRA-midler                   800.000 
Vegdirektoratet    200.000 
 
2010: 
Miljøverndepartementet:  247.500 (hvorav 225.000 ble utbetalt i 2009) 
Barne, likestillings og inkl. dep  20.000 
Eda kommun:    16.000 
Interreg    125.000 (utbet. I 2011.)  
Stedsutvikling:   200.000 
 
Endringer og tillegg 
Ekstra bevilgninger og dertil merarbeid har vært utført utover ordinær arbeidstid. 



Prosjektleder er fra 2011 i mindre grad knyttet opp mot langsiktige kommunale 
oppgaver, og vil da stå friere i henhold til å benyttes eksternt.  
 
Dokumentasjon 
Foreligger i Word/pdf, Excel og sammendrag fra Power-point på pdf. 
 
Utvalg av et prosjekt 
Universell utforming NAV Eidskog/Rådhus 
 
Ombygging av eksisterende bygningsmasse. 
 
NAV Eidskog er samlokalisert med rådhuset. Dette for å samle tjenester for 
brukerne og for å gjøre fagfellesskapet bredere for ansatte. Hovedinngang 
rådhus ble flyttet, slik at trafikken til henholdsvis NAV og kommunen deles og 
skjermes mot hverandre. Det nye inngangspartiet har lav stigning og 
automatiske skyvedører, som gjør det enklere for bevegelseshemmede å besøke 
bygget.  
 
Uteplassen er blitt rustet opp og fått en etterlengtet jamn overfalte. Dette er nytt 
ledd i sentrumsutvikling på Skotterud. Uteplassen ved rådhuset er delt i 
gangsoner og møbleringssoner. Gangsonene er avgrensa med smågatestein, 
sammen med fortauskant å orientere seg langs, er dette tiltak som letter 
synshemmedes hverdag. Disse løsningene er ikke laget som noen særløsning for 
funksjonshemmede, men løsninger alle kan ha nytte av. 
 
Inngangspartiet har fått overbygg og en frisk rødfarge. Dette er gjør at 
inngangpartiet trer tydeligere fram. –”Usynlige tiltak”, men funksjonelle 
løsninger. 
Utendørs er skilting med følbar tekst og logo. Dette er første NAV skiltet med 
følbar logo som er utarbeidet på landsbasis for å gi informasjon til 
synshemmede. Ulike skraperister ute og inne som hensyntar førerhundeklør. 
 
Hovedinngang og branndører til NAV og til rådhus er alle tre blitt helt trinnfrie. 
Dette er gjort i dialog med brannsjef. Entre har lyddusj for orientering. 
 
Innendørs har NAV fått en ryddig avgrensning av gangsone og møbleringssone. 
En ledelinje mot skranken lagt i fliser. Møbleringsareal har rød linoleum. Møbler 
har kontrastfarge mot gulv. Auditivt personvern ved resepsjon hindrer at lyd 
bærer ut i venteareal og åpne løsninger ved skranke skaper bedre plass. 
 
NAV kontoret har egne samtale- og møterom som skal benyttes ved avtaler. 
Disse vil det også være enklere for rullestolbrukere å komme inn på uavhengig 
av saksbehandlers kontor. I andre etasje er saksbehandlernes kontor. Bygningen 
har heis. For å lette ferdsel i kontorfløy i 2 etg. holdes dører i gangareal oppe 
med magnetlås.  
 
Miljøverndepartementet som har overordnet planansvar for gjennomføring av 
universell utforming i Norge, besøkte NAV Eidskog i forbindelse med seminar på 
Morokulien i oktober 2009. I den anledning fikk Eidskog vist fram og bedømt sitt 
seneste byggeprosjekt NAV Eidskog også for pilotfylker og ressurskommuner i 
universell utforming.  



Eidskog lever opp til å ha ett av de aller beste universell utformede NAV kontor i 
Hedmark. Slike gode resultater oppnås ved tett samarbeid mellom arkitekt, 
kommune og rådet for funksjonshemmede. 
 
 

                                                  
                       Nytt inngangsparti NAV og rådhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Sykkelstativ i kontrastfarge 
 
 
 

 
Taktil/følbar logo utendørs 
 
 



 
Ledelinje fliser lagt som visuelt helhetsinntrykk, taktil strukturforskjell.  
Trinnfri atkomst. 
 

             
 
Etasjeskille taktilt på dør i trapperom  
 
 



 
Mosaikkfliser markering av trapp 
 
 

 
NAV Eidskog tilgjengelighetspris  
 
 
 
 
 
 
 
 
Henvendelser til prosjektkoordinator på universell utforming:  
wenche.lindberg@eidskog.kommune.no 
Tlf: 628 33 600/975 07 007  


