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1. Innledning 
 
1.1 Bakgrunn 
Sortland kommune deltok i perioden 2005-2008 som en av 16 pilotkommuner for 
universell utforming,  i et nasjonalt prosjekt koordinert av Miljødepartementet. Ny nasjonal 
handlingsplan for universell utforming, ”Norge universelt utformet 2025”, ble lagt fram 14.mai 
2009, med en planperiode fra 2009 til 2013. 
 
I handlingsplanen fastslås den nasjonale visjonen at Norge skal være universelt utformet i 
2025. I tillegg bør kommuner ha vedtatt en kommuneplan med retningslinjer for universell 
utforming innen 2015 og 25 % av alle kommuner bør delta aktivt i nasjonalt utviklingsprosjekt 
med kommune og fylkesrettet satsning innen 2014. Handlingsplanen har 4 hovedområder; 
bygg og anlegg, planlegging og uteområder, transport og IKT.  
 
Som en videreføring av pilotkommunesatsingen inviterte Miljøverndepartementet i 
samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet pilotkommunene til å delta som 
ressurskommuner, i det videre arbeidet med å styrke universell utforming. Opprettelsen av 
de 11 ressurskommune i landet er en del av Tiltak K1, Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylker og 
kommuner. 
 
Sortland kommune søkte departementet om ressurskommunestatus, men fikk avslag. 
Kommunen fikk i stedet invitasjon til, sammen med Tromsø kommune, å videreutvikle 
Nettverk Nord, en ide som det hadde vært jobbet med i pilotkommuneperioden. 
 
1.2 Nettverk Nord 
Ideen med ”Nettverk Nord” var at de nordnorske pilotkommunene skulle etablere et eget 
Nettverk som skulle ha fokus på de spesielle problemstillingene knyttet til utfordringene i 
nord. Nettverket skulle bestå av ulike myndigheter på regionalt og sentralt nivå; Husbanken, 
Fylkeskommunene, regional stat, relevante fag-/forskningsmiljøer og de aktuelle 
kommunene. Sortland utarbeidet en beskrivelse og tok flere initiativ til oppstart av nettverket, 
men uten hell, og det ble ikke etablere Nettverk Nord i 2009. Dette ble først avklart i oktober i 
møte med Tromsø kommune, Finnmark fylkeskommune, Miljøvernedepartementet og 
Sortland kommune. Her kom det fram at Tromsø og Finnmark ikke kunne prioritere å jobbe 
med et slikt nettverk i tiden fremover, under de gitte forutsetningene. 
 
1.3 Sortland som ressurskommune 2010-2013 
Sortland kommune hadde gjennom pilotkommunesatsingen en svært positivt erfaring ved å 
få delta i det nasjonale nettverket og i utviklingsarbeidet for universell utforming. Da det ble 
avklart at Nettverk Nord ble lagt på is, søkte Sortland kommune, i november 2009, MD om å 
bli ressurskommune på lik linje med de andre ressurskommunene. Det ble utarbeidet en 
enkel prosjektbeskrivelse og saken ble tatt opp i kommunalt råd for 
funksjonshemmede17.11.09, og i formannskapet 19.11.09. Saken fikk full tilslutning begge 
steder. I desember fikk Sortland positiv tilbakemelding fra MD i mai 2010, og er nå en av de 
11 ressurskommunene for universell utforming i landet.  
 
Selv om Sortland formelt sett ikke har vært ressurskommune før i 2010, har vi likevel jobbet 
innenfor mange av områdene som ligger i den nasjonale handlingsplanen. Rapporten tar 
også med dette arbeidet, og gjelder for 2009 og 2010. 
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2. Organisering og forankring 

 
2.1  Forankring:  
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter kalt Rådet) og 
Formannskapet, som styringsgruppe for prosjektet, vedtok enstemmig i november 2009 
Sortland kommunes deltagelse i prosjektet.  Arbeidet med universell utforming er godt 
forankret i Sortland, gjennom kommuneplanens strategiske del, overordnede 
styringsdokumenter og etter hvert i øvrige arealplaner, veiledere og rutiner.  

2.2 Organisering  

A. Prosjektansvarlig og koordinator 

Prosjektet er lagt til enhet for Myndighet (plan, byggesak, samfunnsikkerhet, GIS og 
naturforvaltning). Enhetsleder er prosjektansvarlig.  Prosjektkoordinator er ansatt på 
Myndighet som arkitekt og planlegger, der ca 20 % av stillingen går direkte til dette arbeidet. 
I tillegg bidrar enhetene rehabiliteringstjenesten, kommunalteknikk og eiendom i arbeidet. 

B. Prosjektgruppe 

Vi ser behovet for at enhetene tar mer selvstendig ansvar for sine områder.  Etablering av en 
mer formell prosjektgruppe med deltagere fra hver enhet er i gang.  Det skal settes av 
ressurser i hver enhet til arbeidet med uu, som også vil ha ansvar for oppfølging i egen 
enhet/sektor. Dette er nå forankret gjennom møter med rådmann, enhetsledere og 
ledergrupper for ulike enhetene. Prosjektgruppen vil starte opp i slutten av februar. Dette vil 
være avgjørende, og helt nødvendig for det videre arbeidet. (se pkt 3 under) 

C. Styringsgruppe. 

Formannskapet, som er det faste utvalget for plansaker er politisk styringsgruppe for 
prosjektet. Kommunalt råd for funksjonshemmede møter med fast representant i dette 
utvalget. I tillegg orienteres Rådet jevnlig og det samarbeides om ulike prosjekt.  

D. UU-ressursgruppe:  

I forbindelse med at Skolekvartalet er Signalprosjektet for uu i Sortland kommune, ble det 
våren 2010 opprettet en UU-ressursgruppe som bistår prosjektet etter behov.  Deltakerne i 
ressursgruppen har god brukerkompetanse; enten gjennom selv å være brukere eller 
gjennom å jobbe med brukere med spesielle behov (ergoterapeut). Denne gruppen jobber 
mer direkte i gjennomgangen av planer og prosjekter og er med på befaringer. Gjennom sin 
brukerkompetanse jobber de konkret og løsningsorientert og er ikke bundet til faste møter 
noen få ganger i året, slik Rådet er. Ressursgruppen har også bidratt i prosjekt utenfor 
Skolekvartalet.  Arbeidet rapporteres til Rådet.  

 

3. Metode 
 

Frem til nå har prosjektet i stor grad vært avhengig av at prosjektkoordinator med hjelper har 
tatt initiativ og gjennomført ulike delprosjekt som registrering av kommunale bygg, utarbeide 
kommunale standarder, organisere befaringer, organisere og invitere til kursing av ulike 
grupper, påpeke feil og mangler. Prosjektkoordinator har henvendt seg til ulike sektorer, fulgt 
opp saker og vært vaktbikkje. Denne måten å jobbe på blir i stor grad avhengig av de 
problemstillingene og utfordringene koordinatoren har kjent til, og den kapasiteten 
koordinatoren har til å følge opp delprosjekter. 
 
Ulike sektorer har vært involvert underveis men dette er ikke formalisert. Det har tidvis vært 
et problem å få enkelte enheter til å sette av ressurser og prioritere arbeidet med uu.  De har 
ikke tatt ansvaret innenfor sin sektor. Som nevnt under pkt 2.2.B over, jobber vi nå med en 
mer formell organisering av prosjektet. Målsettingen er at hver enhet har ansvar for sine 
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fagområder/virksomhet. Dette koordineres gjennom en prosjektgruppe, der 
prosjektkoordinatoren for uu er leder og sekretær. Prosjektgruppen er nå forankret gjennom 
rådmann og enhetsledere, som er enige om at det skal settes av ressurser til dette arbeidet. 
( Nye lover og forskrifter har vært sterkt medvirkende til at dette har blitt tatt på alvor).  
 
Denne tverrsektorielle prosjektgruppa for uu skal i første omgang registrere behovene til de 
ulike enhetene og sammen utarbeide en konkret handlingsplan for hvordan enhetene skal 
oppnå universell utforming innefor sitt område. Dette vil i mange tilfelle være avhengig av 
samarbeid mellom enhetene. Tiltak som er kostnadskrevende må prioriteres og behandles 
politisk.  Prosjektgruppen skal ha nær dialog med Rådet.  
 
Vi håper og tror at denne modellen vil fungere godt og effektivt, og i større grad kunne fange 
opp alle de ulike utfordringene kommunen står overfor.  Om vi ikke løser alle utfordringene 
med en gang, skal vi likevel ha en langsiktig strategi som alle kan kjenne til og har vært med 
på å utarbeide. Med en konkret, tverrsektoriell handlingsplan med klar fremdrift og 
ansvarsfordeling vil rapportering både til rådmann, politikere og Rådet bli viktigere og enklere 
enn i dag.  
 
Vi ser med dette for oss at metoden vil gå over fra at prosjektleder gjør alt til 
sektoransvarsprinsippet med en koordinatorfunksjon.  Dette er noe vi også vil formidle når vi 
opptrer som ressurskommune i større sammenhenger, foredrag, temadager, konferanser, 
veiledning  etc.  
 

4. Oppnådde resultater 
 

Hovedmålene under refererer til regjeringens handlingsplan for uu.  

Til hovedmål 1: 

1. Sortland skal være forbilde og bidra til at andre kommuner øker sin kunnskap og 
innsats for universell utforming. 

 
1 a- d)  

Ta imot besøk fra andre kommuner, veilede og formidle erfaringer, dele 
prosjekteringsverktøy og standarder. Få frem gode eksempler på uu, spesielt gjennom 
Skolekvartalet.  

Vi har hatt mange henvendelser, spesielt i forbindelse med foredrag/innlegg vi har holdt på 
konferanser, seminar ol. Det er ofte ønske om å diskutere prosess og konkrete prosjekt, 
reguleringsbestemmelser, medvirkning og lignende. Mange er interessert i veilederen vi har 
vedtatt som kommunal standard.  

Når det gjelder å få frem gode konkrete eksempel, er Skolekvartalet vårt signalposjekt for uu. 
Dette området inneholder flere skoler og et stort uterom for idrett og nærmiljøanlegg. Når 
dette står ferdig skal det fungere som et eksempelprosjekt på godt og vondt, med konkrete 
resultater og ikke minst en dokumentert prosess.  Deler av prosjektet (videregående skole) 
er ferdig, mens ungdomsskole og en del av uterommet vil først stå ferdig i 2011 og 2012.   

Vi benytter allerede området som eksempel i vår formidling. Den regionale plankonferansen 
er nå lagt til Sortland i april, informasjon og befaring av Skolekvartalet vil bli et viktig lokalt 
bidrag. Når hele anlegget står ferdig vil vi i større grad benytte dette for å ta imot kommuner 
og formidle våre erfaringer.  

Mer detaljert informasjon ligger som vedlegg til pkt 8. ”Dokumentasjon”  

 



Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013.  Rapport 2009/2010 
 

 5 

Til hovedmål 2: 

Sortland skal være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for UU 
 

Sortland har siden vi fikk status som ressurskommune deltatt på alle samlingene, der vi 
bidrar aktivt med innspill i diskusjonene. Vi håper at Skolekvartalet med både bygg, 
infrastruktur og uterom vil kunne bli et godt eksempel, med en dokumentert prosess på godt 
og vondt, som kan benyttes i det nasjonale arbeidet.  

Til hovedmål 3: 

Samarbeide med Nordland fylke om kompetanseheving og formidling.  
 
Sortland kommune har bidratt med foredrag og planlegging av konferanser og seminarer 
både utenfor landegrensene, i fylkeskommunen og for andre kommuner. Her nevnes de 
viktigste.  
 

• Russland: Monchegrosk 14-15.09.09 (Murmansk) Innlegg på boligkonferanse 
for Barentsregionen om UU. Samarbeid med Husbanken 

• Fylkestinget 16.02.10: Temadag om Universell utforming: 45 min innlegg med 
spesiell fokus på de fylkespolitiske oppgavene med nye VGS. Gode og dårlige 
eksempler på helt nye skoler i regionen. Sortland VGS under bygging i 
Skolekvartalet ble benyttet som case.   

• Flere innlegg på kommunale temadager og lignende i omkringliggende 
kommuner. Svolvær, Nesna mfl.,  

• Sandnessjøen 27.08.09: samarbeid med Fylkeskommunalt RFF i Nordland - 
alle kommunale råd for funksjonshemmede i sørfylket invitert. 

• Fauske 29.10.09, samarb med Fylkeskommunalt RFF i Nordland, alle 
kommunale råd for funksjonshemmede i nordfylket invitert. 

• Bodø, 31.05-01.06 samarbeid med NFK: konferanse om gode byrom i 
Nordland-  Mitt tema  er UU .  Etterfulgt av heldags Workshop med Bodø som 
case der jeg deltok som ressursperson. 

• Tromsø, 17.09.10, samarbeid med Norges handicapforbund.   Ny PBL og 
Diskrimineringslov legger føringer for kommuner i forhold til bygg og uterom. 

• Japan, 02.11.10: Hamamatsu, felles innlegg fra 4 ressurskommuner på 
internasjonal konferanse for uu i Hamamatsu.  

 

Til hovedmål 4:  

Være pådriver og ta initiativ til å sette UU på dagsorden i ulike nettverk og 
samarbeidsfora.  
 
Husbanken i Bodø og Sortland kommune tok høsten 2010 opp tråden for å få til et 
samarbeid om å danne ”Nettverk nord”. Denne gangen med utgangspunkt i Nordland. 
Samarbeidspartnerne er Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Husbanken 
Bodø og Sortland kommune. Husbanken skal være koordinator og pådriver i oppstartsfasen. 
Sortland utarbeidet i høst ut rammer for nettverket og det er avholdt to møter.  

Nettverket skal koordinere og samarbeide om kompetanseheving i regionen, med 
utgangspunkt i kompetanseprogrammet K5. 3 personer knyttet til nettverket deltok på K5 
kurs høsten 2010. Det er planlagt en strategi for arbeidet i møtet 18.11., der også MD var til 
stede.  
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Se vedlagt beskrivelse av Nettverk Nord og møtereferat. 

 

Til hovedmål 5.  

Sortland kommune skal legge ut informasjon om kommunens arbeid med universell 
utforming og jobber for å få fram informasjon i lokale media.   

Vi har ikke det siste året hatt spesiell fokus på dette, men forsøker å dra inn UU som et 
naturlig tema når vi går ut i media med f.eks nytt kulturhus, passasjerterminal, tildeling av 
BRA-midler osv.  Dette ønsker vi å jobbe mer bevist med i resten av prosjektperioden.  

 
 

5. Økonomi 
Her gis en kort verbal oversikt over økonomien i prosjektet; bruken av midlene fra MD, samt 
de midlene vi har fått tildelt gjennom andre søknader i forbindelse med prosjektet.  Regnskap 
2010 ligger vedlagt. 

 
2009:  
Grunnet Sortlands uavklarte rolle i første prosjektår, ble det ikke utarbeidet et budsjett for 
Nettverk Nord. Nettverk Nord hadde fått tilsagn om kr 300.000 og Sortland en andel av dette. 
Ved utgangen av 2009 fikk kommunen dekket sine utgifter forbundet med uu arbeidet 
(120.000,-) fra denne potten.  En andel av dette gikk til lønn til prosjektkoordinator. 
 
BRA: Kommunen fikk tildelt 1.25 mill til oppgradering av bussterminalen på Sortland.  Det 
oppstod med dette en lokal diskusjon om plassering som ikke ble avklart før i 2010 og vi fikk 
derfor ikke benyttet midlene. SVV er positive til ny søknad om disse i 2011.  
 
I 2009 ble det søkt om 500.000,- fra KORO; Kunst i offentlige rom. Søknaden gikk på at det 
skulle forskes på lyssetting som formidling av både kunst og universell utforming i 
Skolekvartalet. Sortland fikk dessverre ikke tildelt midlene.   
 
2010 
I 2010 ble planlagte tiltak stort sett fulgt opp, bortsett fra en studietur med nøkkelpersoner. 
Penger til denne er overført til 2011 (50.000,-). Kommunen har også brukt mindre penger 
enn budsjettert til å reise og holde foredrag, innlegg osv i regionen, fordi 
samarbeidspartnerne har betalt alle utlegg. Litt under halvparten av midlene fra MD er 
benyttet til lønn til prosjektkoordinatoren. Vi har hatt relativt store utgifter knyttet til deltagelse 
på samlinger (ca kr.40.000,-). Rimelige billetter bestilles tidlig, men reisene med fly fra et lite 
sted blir likevel kostbart.  
 
K5: Høsten 2010 deltok to personer på K5- instruktørkurs i regi av BE. Her ble de direkte 
utlegg dekket. I tillegg ble det utbetalt kr 22.500,- for å dekke tidsforbruket på de 4 
kursdagene. Det styrket økonomien i prosjektet.  
 
Kompetansetilskudd fra Husbanken på kr 11.000,- ble bevilget i forbindelse med konferanse 
og studietur for koordinator til Japan. Dette var nødvendig for å kunne delta på 
arrangementet. 
 
BRA- midler: I november 2010 fikk Sortland tildelt kr 500.000,- til universell utforming av 
bussholdeplass. Denne planlegges nå og skal bygges høsten i 2011.  
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6. Gevinstrealisering 
I Sortland kommune jobbes det med uu på veldig mange ulike nivå. Her beskrives kun noen 
få områder, der vi mener har fått mye igjen for det vi har gjort.  

 
• Innlegg på konferanser, seminarer og temadager i regionen, med Sortland som eksempel 

på godt og vondt. 
 
Sortland kommune har blitt kontaktet i mange forbindelser (se pkt 4.3 over) for å holde 
innlegg om hvordan vi arbeider med universell utforming på Sortland.  Dette har vi fått svært 
god respons på.  
 
Innlegget fra Sortland har ofte vært i forbindelse med mer generelle tema som lovverk, 
politiske føringer osv på heldagsseminarer om uu. Sortland har representert en slags 
realistisk realisering av de overordnede målene. Sortland har fokusert på det som en liten 
kommune møter i sin daglige drift, på godt og vondt; ofte med knapphet på ressurser og 
begrenset med fagkunnskap. Vi har forsøkt å være konkrete, gi tips, fortelle om våre 
erfaringer; gi råd om hvilke kamper det er verd og kjempe, dele de verktøy vi har hatt mest 
bruk for osv. Vi har forsøkt å gi mot og håp om at det nytter, skritt for skritt. Dette har vært 
matnytting for andre kommuner i regionen.  
(se vedlegg om konferanse i Tromsø 17.09.10) 

 
• Skolekvartalet som arena for kompetanseheving for alle involverte parter. 
 
I arbeidet med Skolekvartalet er et av målene at alle som har deltatt i prosessen, enten som 
planlegger, saksbehandler, byggherreer, entreprenører, byggeledere, fliseleggere eller 
sveisere skal få hevet kompetanse om uu. Gjennom kursing, workshop, krav om 
dokumentasjon, gjennomganger med brukergrupper, oppfølging og retting av feil, ser vi at de 
fleste tilknyttet prosjektet har fått denne kunnskapen. De har fått en forståelse av hvorfor de 
har gjort det de har gjort. Dette skal vi følge opp videre i prosessen. På et lite sted, der de 
samme entreprenører, byggherrer og planleggere går igjen, får dette stor betydning.  
(se vedlegg om seminar/workshop for Skolekvartalet 09.12 m /deltagerliste) 
 
• Opprettelsen av brukergruppe for UU 
 
I forbindelse med Skolekvartalet er det opprettet en egen ressursgruppe med 
spesialkompetanse på brukernes behov. Gruppen bistår prosjektet etter behov. Under 
prosjektering og gjennomføring brukes gruppen som ressurs for å diskutere seg frem til 
konkrete løsninger som fungerer best mulig for flest mulig, i den gitte situasjonen. Her er 
brukernes egen kompetanse og erfaring svært viktig for å komme frem til gode løsninger. Det 
er ofte detaljene som avgjør om sluttresultatet vil fungere eller ikke.  
 
Brukergruppen for universell utforming består av ulike brukere (NHF og FFO) og av 
fagpersoner på området (ergoterapaut og arkitekt) samt rektor på ungdomsskolen og 
ansvarlig byggesaksbehandler. Andre fagpersoner trekkes inn i gruppen etter behov. 
Prosjektkoordinator for UU i Sortland kommune fungerer som leder og sekretær for gruppa. 
 
Dette har fungert svært bra, fordi brukergruppen er mer dynamisk enn Rådet. Medlemmene 
stiller på kort varsel og har god kompetanse, samtidig som den er løsningsorientert. Gruppen 
har også blitt benyttet til vurdering og innspill utover prosjektene i Skolekvartalet.  
(Se vedlegg om Brukergruppe for UU) 
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7. Endringer og tillegg 
 
Sortland fikk høsten 2010 tilbud om å delta på instruktørkurs for K5-kompetanse-
hevingsprogram. Vi så dette som svært attraktivt og sendte to deltagere på kurset i Oslo. 
Kurset bestod av 2x2 dager i oktober, med oppgaver underveis. Kurset var meget nyttig, 
men det kom i tillegg til de planlagte arbeidsoppgavene. Samtidig var det forventet at det 
skulle utarbeides en plan for kursing i regionen som skulle følges opp.   
Vi har ca 20 % stilling i arbeidet med universell utforming, i tillegg jobbes det med en del 
lovpålagte oppgavene og oppgaver med klare tidsfrister. Disse har måttet komme først de 
siste månedene, slik at den planlagte kursingen vil bli noe forsinket.  
 
Vi ser svært positivt på at vi fikk tilbud om å delta på kurset, selv om det var på kort varsel. Vi 
vil bli noe forsinket i fremdriften med gjennomføringen av kursingen, men dette er ikke av 
betydning.   

 
8. Prosjektfaglig evaluering 

 
Se pkt. 3 Metode ovenfor. 
 
 

9. Dokumentasjon 
 
I vår prosjektbeskrivelse har vi definert Skolekvartalet som et Signalprosjekt for universell 
utforming. Skolekvartalet er et stort fylkeskommunalt og kommunalt prosjekt, med ny 
ungdomsskole, videregående skole og et park- og nærmiljøanlegg. I tillegg inngår alle 
omkringliggende gater og gang- og sykkelveier gjennom området. Delprosjektene i 
Skolekvartalet ferdigstilles 2010- 2012.  
 
Skolekvartalet brukes som et ”forskningsverksted” for uu-prosess av et stort og omfattende 
prosjekt dfer både fylkeskommunen og kommunen er involvert. Dokumentasjon av denne er 
viktig for kompetanseheving og erfaring. Vi håper Skolekvartalet kan bli et godt og bredt 
eksempel på universell utforming både av bygg og uterom, som vi kan benytte i det videre 
arbeidet som ressurskommune i regionen. 
 
Vi jobber nå med å legge dokumentasjonen av prosessen i Skolekvartalet med alle vedlegg 
på kommunens hjemmeside. Dette arbeidet vil senest være ferdig i uke 10.  Vi tror det vil 
være mest hensiktmessig at det legges en link direkte til denne siden fra rapporten, når 
denne legges ut på WWW.universell-utforming.miljo.no.  Gi oss tilbakemelding dersom dere 
ønsker det på en annen måte.  
 
Vedlegg til rapporten:  
 

• Vedlegg 1 Prosjektplan 2010 – 2013, datert 
• Vedlegg 2  Beskrivelse av Nettverk Nord og møtereferat 
• Vedlegg 3 Regnskap for 2010 

 
 


