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1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner 
Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens 
handlingsplan ”Norge universelt utformet 2025”. Universell utforming inngår i fylkenes 
ordinære ansvar og oppgaver, både gjennom egne oppgaver og ved veiledning overfor 
kommunene, men som pilotfylke skal vi øke innsatsen på regionalt nivå utover det ordinære 
og tilføre den nasjonale satsningen på universell utforming en merverdi. Samhandling 
mellom fylket, kommuner, nasjonale instanser, interesseorganisasjoner og private aktører 
har stått sentralt i 2011.  

Pilotfylkesatsingen er et samarbeid mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen.  
Her er lenke til prosjektplanen fra 2009 og revidert plan fra 2011: 
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/universell%20utforming/Sider/default.aspx 
 
 

2. Organisering og forankring 
I juni 2011 ble prosjektplanen fra 2009 revidert og konkretisert med hoved- og resultatmål, 
prioriterte tiltak og milepæler. Revidert plan ble godkjent av Fylkesrådet 27. juni 2011.  
 
Prosjektleder, som er ansatt i 50 % stilling for de tre årene 2010-2012, jobbet deler av 2011 
80 %. Prosjektleder har kontor på Regional utviklingsavdeling på Fylkets hus, Steinkjer. 
 
Styringsgruppa hadde møte i juni 2011, hvor revidert prosjektplan ble godkjent.  
Lederen for styringsgruppa er Fylkesråd for helse og miljø. Fra Fylkesmannen deltar 
kommunaldirektøren, fra fylkeskommunen fylkesutviklingssjefen, fra RLF deltar leder 
(politisk valgt) og brukerrepresentant. Prosjektleder er sekretær. 
 
Referansegruppa er, som organiseringsmodellen på neste side viser, bredt sammensatt. 
Gruppa har hatt to møter i 2011. Møtene ble kombinert med befaring, til Verdal 
videregående skole, Statped Røstad og Trønderhallen. Prosjektgruppa inviteres til møtene. 
 
Prosjektgruppa har seks faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til 
prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2011. 
 
Det utarbeides møtereferat fra alle møter, disse arkivføres i fylkeskommunens arkiv.  
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Organiseringsmodellen fra 2009- planen fungerer godt og er videreført i 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Metode 
Prosjektplanen, både 2009- og 2011- versjonen, er basert på PLP- metoden, Prosjektleder-
prosessen, eid av Innovasjon Norge. Prosjektet er organisert med utgangspunkt i 
sektoransvarsprinsippet, noe som gjenspeiles i organiseringsmodellen over.  
 
Prosjektleder har hovedansvar for framdrift i prosjektet, men er avhengig av initiativ og 
støtte fra de ulike gruppene og deres medlemmer. Prosjektgruppa er særlig viktig for den 
”daglige driften” med sin sammensetning av medarbeidere fra NTFK og FMNT og jevnlige 
møter.  
 
 

4. Oppnådde resultater 
Nord- Trøndelag arbeider etter prosjektplanen fra 2009/2011, den nasjonale 
prosjektbeskrivelsen fra MD datert 17. mars 2010 og Regjeringens handlingsplan. Punktene 
under refererer til den nasjonale prosjektbeskrivelsen, mens K1/K4 etc. refererer til 
Regjeringens handlingsplan. 
 
 
K1: Nasjonale utviklingsprosjekt 
Pkt. 2.1. Etablere nye pilotkommuner i eget fylke. 
Aktiviteten i kommunene har variert i 2011. De fleste har arrangert temamøter og hatt fokus 
på intern skolering. Flere har i tillegg fokus på kartlegging og utbedring av kommunale bygg/ 
kommunesentra. Satsingen er forankret både politisk og administrativt i kommunene. Alle 
pilotkommunene planlegger videre aktivitet i 2012. 

 

Forkortelser: 
 
FM/FMNT: Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag 

FK/ NTFK: Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 

RLF: Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede 

KS: Kommunesektorens organisasjon  

NAV: Arbeids- og velferdsetaten 

PA: Prosjektansvarlig 

PL: Prosjektleder 

RUA: Regional utviklingsavdeling 

  Illustrasjonen viser organisasjons-

modellen til pilotfylkeprosjektet. 
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Pkt. 2.3. Bidra til samarbeid kommune/nasjonalt arbeid friluftsområder/luftkvalitet 
Friluftsmidler og ”10 tips” 
Ved utdelingen av NTFK’s friluftsmidler ble tiltak som retter seg mot alle, uavhengig av alder 
og funksjonsevne, prioritert. Folderen ”10 tips for bedre tilgjengelighet i friluftsområder”, 
utarbeidet i piloten, ble lagt ved samtlige tilsagnssvar. I tillegg ligger den på NTFKs 
hjemmesider i tilknytning til søknadsskjema og informasjon om friluftsmidlene: 
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Sider/Friluftsliv.aspx 

 
”Over dørstokken” 
Nord-Trøndelag bidro med stand og holdt innlegg på den nasjonale konferansen om 
friluftsliv, universell utforming og nærmiljø, ”Over dørstokken”, i Haugesund i november, 
med fokus på fylkenes påvirkningsmuligheter gjennom egne plan- og 
gjennomføringsverktøy: 
http://www.universell-utforming.miljo.no/pilotfylkene/1282-friluftsliv-i-nord-trondelag 
   
 
Økonomisk støtte  fra pilotfylket til pilotkommunene til oppgradering av friluftsområder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Kartet viser pilotkommunene i fylket.  
Nord-Trøndelag har oppnådd K1- målet om at 
fylkene og 25 % av kommunene bør aktivt med det 
nasjonale utviklingsprosjektet innen 2015. 

 

De 30 000,- som pilotkommunene mottok fra 
pilotfylket i 2010 er blitt brukt til oppgradering av 
sentrale friluftsområder i kommunene i 2011. Dette 
støtter opp under punkt 3.2.1 i Regjeringens 
handlingsplan, om at kommunene bør ha universelt 
uformede friluftsområder for allmenn bruk. 
 
Stjørdal har investert i rullestolmatte for å bedre 

tilgjengeligheten i friområdet Storvika. Foto: J. Engan.  

I januar møttes de seks pilotkommunene i fylket 
på et møte i Steinkjer. Tema var føringer for 
arbeidet videre, erfaringsutveksling og 
rapportering. Ressurskommunen Verdal bidro 
med praktiske erfaringer og råd på vegen. 

Aktiviteten i kommunene bidrar positivt og øker 
fokuset på universell utforming i fylket. 

 

Pilotkommune 
Ressurskommune 

http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Sider/Friluftsliv.aspx
http://www.universell-utforming.miljo.no/pilotfylkene/1282-friluftsliv-i-nord-trondelag
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Pkt. 3.1. Tiltak K5, kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene. 
Brev til KS Nord-Trøndelag 
Piloten har, etter vedtak i referansegruppa, skrevet brev til KS Nord-Trøndelag med kopi til 
alle kommunene i fylket, og oppfordret til å bruke K5 i forbindelse med politikeropplæringa. 
”Ambassadør” 
Pilotfylket har promotert programmet og lokale instruktører i ulike sammenhenger, for 
eksempel ved møter internt i NTFK/FMNT, i RLF, og på Plandag for alle kommunene i fylket. 
 
 
Pkt. 3.2. Tiltak P1. Universell utforming i kommunesentrene 
”Vegen til et universelt utforma kommunesenter” 
I juni arrangerte vi i samarbeid med ressurskommunen Verdal fagdag ”Vegen til et universelt 
utforma kommunesenter”. Både befaring, introduksjon til K5 og informasjon om Verdals 
arbeid med sentrum stod på programmet. Alle kommunene i fylket ble invitert. Se vedlegg. 
http://www.universell-utforming.miljo.no/ressurskommunene/1213-et-universelt-
kommunesenter 
 
  
Pkt. 4.1. Initiere/delta i delprosjekt kommuner, nasjonale/regionale kompetansemiljøer. 
Pris for god universell utforming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etterutdanningskurs ved NTNU 
Frans Lundqvist (NTFK) og prosjektleder deltok på kurset AAR6051 Universell utforming: 
Planlegging og utforming av våre fysiske omgivelser ved NTNU i 2011. En oppsummering av 
eksamensoppgavene er lagt ved som vedlegg bakerst i rapporten. 
 
Studietur til Barcelona 
Toril Bj. Skjørholm (FMNT) og prosjektleder deltok på KS sin studietur til Barcelona i mai. Vi 
har holdt i ettertid holdt innlegg og foredrag i ulike sammenhenger, med bilder fra Barcelona 
og informasjon om byens mangeårige og positivt fokuserte arbeid med universell utforming, 
og ser at det virker inspirerende. 
 
Regional konferanse 2012  
I etterkant av MDs samling på Sola i mai ble det satt i gang et arbeid med å planlegge en 
regional konferanse om universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder i 
2012. Dette er i samarbeid med fylkeskommunen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, 
ressurskommunene Verdal og Trondheim, samt Statens vegvesen region Midt.  

Etter forslag fra referansegruppa oppretta RLF i 2011 
en pris for god universell utforming.  

Det var tre gode kandidater med til finalen, og 
Værnesregionen legevakt trakk det lengste strået. 
Prisen ble delt ut av fylkesordføreren på KS sin 
høstkonferanse i november. 
 
Faksimile fra Trønder- Avisa. 

 

 

http://www.universell-utforming.miljo.no/ressurskommunene/1213-et-universelt-kommunesenter
http://www.universell-utforming.miljo.no/ressurskommunene/1213-et-universelt-kommunesenter
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Pkt. 5.2. Formidling på kurs og konferanser. 
Prosjektleder har informert om universell utforming og pilotfylkearbeidet internt ved de 
ulike avdelingene hos Fylkesmann og fylkeskommune, og i flere eksterne fora, for eksempel:  

- Landskonferanse for fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.  
- Spillemiddelkonferansen i Trøndelag. ”Uu i Trøndelag og Barcelona”. 
- ”Over dørstokken”, nasjonal konferansen om friluftsliv, universell utforming og 

nærmiljø. Her hadde vi i tillegg til innlegg egen stand, med rollup og ”10 tips”. 
- KS sin nasjonale temadag på Lillestrøm 2. desember. ”Erfaringer og strategier fra NT”. 

 
K4: Bidra til at regionale utviklingsmidler kan gå til investeringer og planlegging i tråd med uu 

- I 2011 ble universell utforming løftet opp som et sentralt perspektiv i RUP (regionalt 
utviklingsprogram i Nord- Trøndelag), fra 2010 ble det et tildelingskriterium.  

- Avdeling for kultur har fokus på uu og stiller krav til dokumentasjon ved tildeling av 
spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og til kulturbygg.  

- Om midler til friluftsformål, se punkt 2.3 på side 3.    
 

5. Økonomi 
I 2011, som i 2010, bidro MD med kr 250 000,-. FMNT og NTFK bidro med kr 125 000,- hver. 
Vi hadde med oss et overskudd fra 2010. Pilotprosjektet har hatt et forbruk på ca kr 600 
000,- i 2011, som budsjettert. Se for øvrig egen regnskapsoversikt sendt MD i januar 2012. 
 

6. Gevinstrealisering 
Arbeidet med pilotfylkeprosjektet er prosessorientert og sektorovergripende, og konkret 
nytteverdi er vanskelig å måle. Vi hevder likevel at økt kompetanse og fokus på uu- satsingen 
i fylket og pilotkommunene, samt bevisst bruk av planer og tilskuddsmidler gjør at Nord- 
Trøndelag har kommet lenger i arbeidet med uu i 2011 enn om fylket ikke hadde vært pilot.  
 

7. Endringer og tillegg 
Arbeidet i 2011 har i stor grad vært i tråd med prosjektplanen fra 2009, men med noe ulikt 
fokus på de enkelte områdene. Opprettelsen av pilotkommunene kom som en ny oppgave i 
2010 og ble fulgt opp med en samling i januar, noe oppfølging undervegs (i hovedsak per e-
post og telefon), samt rapportering ved årsskiftet. Alle pilotkommunene planlegger videre 
aktivitet i 2012. Aktiviteten i kommunene bidrar positivt og øker fokuset på uu i fylket. 
 

8. Prosjektfaglig evaluering 
Sektorovergripende prosessarbeid tar tid, og ikke absolutt alle milepælene i 2011 er nådd. 
Likevel mener vi prosjektets organisering og grupper jevnt over fungerer bra. I løpet av 2012 
vil Nord-Trøndelag komme enda et stykke nærmere et universelt utforma Norge 2025.  
 
Vi har god erfaring med å kombinere ulike aktiviteter og arenaer, eksempelvis ble pilot-
kommunemøtet i januar lagt i forbindelse fylkesmøte i RLF, prosjektgruppa inviteres med på 
møter i referansegruppa, og Tilgjengelighetsprisen ble delt ut på KS sin høstkonferanse.  
 
Halvvegsevaluering og revidering av prosjektplanen i juni var nyttig for å spisse 
satsingsområdene, og særlig konkretiseringen med milepæler har bidratt positivt til 
framdriften i prosjektet.
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 9.   Dokumentasjon 

Ett av hovedmålene er å øke kunnskapen om universell utforming blant medarbeiderne i 
fylkeskommunen og Fylkesmannen. Dette har stått i fokus i 2011. Her vil vi trekke fram to 
tiltak fra 2011, hvor målet var å kunne nå flest mulig av medarbeiderne, ved konsentrert 
bruk av tid og ressurser. 
 
Intern kampanje på fylkeskommunens intranett; ”Visste du at…”. Desember 2011. 
I samarbeid med kommunikasjonsavdelinga hadde vi fokus på universell utforming i en drøy 
måned. I denne perioden stod en ”rollup” med informasjon om universell utforming og 
pilotfylket Nord-Trøndelag sentralt plassert i fojaeen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temalunsj hos Fylkesmannen. ”Fra Verdal til Barcelona”. Juni 2011. 

Vi var godt fornøyd med responsen, med ca 25 deltakere, og alle avdelinger var 
representert. I løpet av to timer ble det servert en spanskinspirert lunsj og det ble gitt en 
innføring i universell utforming via tekst, film og bilder, med særlig fokus på Fylkesmannens 
arbeidsoppgaver og arbeidshverdag.  
Toril Bjørken Skjørholm (sosial, helse og barnevernsavdeligen hos Fylkesmannen) og 
prosjektleder fortalte om Barcelonas satsing på ”inclusive design”. Den lokale vinklingen mot 
Verdal skyldes at kommunen i en årrekke har jobbet for å få et mer inkluderende bysentrum.  
 

Invitasjonen ligger som vedlegg i rapporten. 

 

 

Ukentlig ble det lagt ut faktainformasjon om temaet 
på intranett, under overskriften ”Visste du at…”. 
Dette rettet seg mot alle de ansatte i 
fylkeskommunen, også de videregående skolene. 
Kampanjen ble avsluttet med en uhøytidelig quiz med 
10 spørsmål, og alle de som svarte og samtidig 
oppgav navnet sitt (ca 70 stk) var med i trekningen av 
en universelt utforma premie. En gjennomgang viste 
at alle avdelingene ved Fylkets hus var representert i 
svarbunken, samt 9 av 11 videregående skoler.  

Foto fra ”treffpunkt”, et ukentlig møte for lederne på 
Fylkets hus. Fylkesutviklingssjefen, prosjektansvarlig 
for pilotfylkeprosjektet, trakk tre heldige vinnere av 
tannbørster fra Jordan. Tannbørste og innpakning er 
prisbelønt for god design og en utviklingsprosess i 
samarbeid med elitebrukere som barn, revmatikere 
og svaksynte.  
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Det blir servert enkel, spanskinspirert lunsj. Kaffe og te. 

Arrangementet er gratis. Påmeldingsfrist er satt til 15. juni 2011:  

Toril Bjørken Skjørholm tbs@fmnt.no eller anne-caroline.haugan@ntfk.no 

 

 

INVITASJON TIL FAGLUNSJ 

UNIVERSELL UTFORMING 

Til:  Alle ansatte hos Fylkesmannen 

Tid:  Torsdag 23. juni klokka 10:00 – 12:00 

Sted:  Møterom Stiklestad 

 

Universell utforming som regional utfordring 

Pilotfylket Nord- Trøndelag 
  

  

Fra Verdal til Barcelona… 

Verdal  
Foto: Øivind Holand 

Barcelona 
Foto: Anne Caroline Haugan 

Program: 

 Universell utforming. Hva, hvem, hvorfor? 

 Pilotfylket Nord- Trøndelag 

 Bilder fra Barcelona / design for all 

 Film: ”Universell utforming for folk flest” 

 Kompetanseprogram for universell utforming 
 

Vedlegg 

mailto:tbs@fmnt.no
mailto:anne-caroline.haugan@ntfk.no
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Målgruppe: 
Kommunene i Nord- Trøndelag, Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, 
pilotkommunen Malvik og ressurskommunen Trondheim, KS i Nord-Trøndelag, Statens 
vegvesen, Planavdelingen i Innherred – Samkommune, Teknisk og Helse i Verdal og 
Levanger, Rådene for likestilling av funksjonshemmede i Verdal, Levanger og N-T. 
 

VELKOMMEN! 

 

 

 
 

VEIEN TIL ET UNIVERSELT UTFORMET KOMMUNESENTER 

Ressurskommunen Verdal og Pilotfylket Nord-Trøndelag inviterer til fagdag 

 
 

BYROM OG HJERTEROM Verdal – en by for ALLE 

 

  

Tid:  Tirsdag 21. juni kl 10.00- 14.30 

Sted:  Kommunestyresalen i Verdal rådhus 

Program: 

 Planarbeid av uteområder og byrom i Verdal 
 Presentasjon av relevante moduler i Statens bygningstekniske 

etats kompetanseprogram for universell utforming 
 Lunsj på Verdal Hotell 
 Byvandring i sentrum og den nye passasjen under jernbanen 
 Oppsummering/ diskusjon 

 

Pris: Gratis 

Påmelding: Innen 10. juni til 

 kari.g.naess@verdal.kommune.no 

 

  
 

Vedlegg 

mailto:kari.g.naess@verdal.kommune.no
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Studentoppgaver fra NTNU:  

Kurset AAR6051 Universell utforming: Planlegging og utforming av våre 

fysiske omgivelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektlederen for pilotfylkeprosjektet, AC Haugan, tok utgangspunkt i ett av tiltakene fra 
prosjektplanen og evaluerte en avgrenset del av transportkjeden ved fire videregående 
skoler i fylket. Fylkeskommunen eier og drifter de videregående skolene, og har samtidig 
ansvar for skoleskyssen. De fysiske løsningene ble vurdert etter befaring og intervju med 
prosjektlederne. Oppgaven peker på viktigheten av å ha fokus på uu gjennom hele 
prosessen, samt utfordringer ved samarbeid på tvers av sektorene i fylkeskommunens 
organisasjon. Dette arbeides det videre med nå.  
Flere av funnene er av mer generell karakter og er oppsummert i ”5 råd”: 

 

Fem universelle råd for transport og hovedatkomst ved skoleutbygginger 
1. Løft blikket utover bygningskroppen. En skole er ikke bare en bygning, men også 

utearealer for leik og trafikale løsninger. Bygningen vil aldri fungere optimalt om ikke 
omgivelsene fungerer.  

2. Avklar de overordnede trafikkforholdene tidlig i prosessen. Involver berørte parter, 
både interne etater og eksterne aktører, så som det kommunale rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, Statens vegvesen, NTFK, busselskap etc. 

3. Kort avstand og god orienterbarhet mellom bussholdeplass og hovedinngang er et 
viktig premiss for å få en god universell utforming. 

4. Økonomisk ramme må omfatte kostnader til utendørs anlegg og trafikale løsninger.  

5. Hold fokus, også på detaljutformingen! Gode universelt utformede løsninger krever 
systematisk arbeid gjennom hele prosessen. 

 

Vedlegg 
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Studentoppgaver fra NTNU:  

Kurset AAR6051 Universell utforming: Planlegging og utforming av våre 

fysiske omgivelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med oppgaven var å finne ut og belyse hvordan universell utforming kan 
implementeres på en hensiktsmessig måte i de videregående skolenes yrkesfaglige arealer. 
I tillegg var det et mål å skape oppmerksomhet og øke bevisstheten ved universell utforming 
internt i NTFK. 
 
Status quo ble undersøkt ved tre skoler i Nord- Trøndelag ved hjelp av befaring og intervju av 
administrasjonen i Fylkets hus og av ansatte ved skolene. 
  
Oppgaven viser flere interessante funn om: 

-  Ulike holdninger.  
-  Tolkning av lovverket. 
-  Kunnskapsnivå. 
-  Utfordringer knyttet til diskusjonen om hvor langt en skal strekke universell 

utforming. 
  
Konklusjonen, i korte trekk:  

-  NTFK bør gå videre med problemstillingene: 
-  Det er behov for bevisstgjøring og kompetanseheving for planleggere, det 

administrative og det pedagogiske personalet.  
- Det er ønskelig med et utviklingsprosjekt eller lignende for tilgjengelighet og 

inkludering, i samarbeid med byggplanleggere, pedagoger og ergoterapeuter. 

Vedlegg 

 

Frans Lundqvist, arkitekt ved 
eiendomsavdelingen i NTFK og 
medlem i prosjektgruppa, valgte å 
skrive om universell utforming i 
bygningene som huser yrkesfag.  
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