
Telemark 2013: 

Samlerapport for 4 foregangskommuner i tiltak K1 – Universell utforming 

Miljøverndepartementet ga i 2013 tilskudd på 50.000kr til hver av fire foregangskommuner i 

Telemark i tiltak K1 – Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner, til 

sammen kr. 200.000. Kommunene er Drangedal, Kragerø, Sauherad og Skien. 

Fylkesmannen i Telemark rapporterte for disse kommunene den 15.11.13. Vi følger her opp med en 

samlet oppsummering av status. Felles for alle 4 kommuner er at de har pågående aktivitet, og at de 

har fått overført noe av tilskuddsmidlene til bruk første halvår 2014. Felles for 2 av kommunene er at 

deres kontaktperson da søknaden ble skrevet har fått annen stilling, og nye kontaktpersoner har 

overtatt i løpet av seinsommeren 2013 (Drangedal og Kragerø).  

3 av kommunene knytter innsatsen mot universell utforming av turveger. Vi viser til egen rapport på 

vårt prosjekt «Sentrumsnære turveger med universell utforming i Telemark». Disse 3 kommunene er: 

Drangedal kommune: 

Kontaktperson:  Kari Vogsland, folkehelsekoordinator. 

I tillegg til arbeid med utbedring av den sentrumsnære turvegen rundt Motjenn, har kommunen 

arbeidet aktivt med å påvirke etablering av sentrumsnær turveg på det nest største tettstedet i 

kommunen. En gruppe av frivillige knyttet til Neslandsvatn Vel  har startet planlegging og fysisk 

opparbeiding av ny turveg langs vannet på Neslandsvatn. Kommunen har bl.a. arrangert befaring til 

turveger på Notodden med frivillige som er knyttet både til Motjenn og Neslandsvatn.  

Kommunen har foreløpig bevilget 30.000kr til turvegen på Neslandsvatn. Koordinator deltok på 

konferansen «Du skal få en dag i mårå» på Hamar i oktober. Drangedal overfører ca 15.000kr til bruk 

våren 2014. Plan om intern kompetanseheving (tilsvarende K5) og videre oppfølging av 

Neslandsvatn. Koordinator deltar i fylkesnettverket for sentrumsnære turveger. 

Kragerø kommune: 

Kontaktperson:  Inger Isaksen, konsulent i kulturenheten. 

Midlene er overført 2014, da det satses offensivt med planarbeid knyttet til den utvalgte turvegen 

som har potensiale for universell utforming. Totalt har kommunen et budsjett på 135.000kr for dette, 

i tillegg til egen administrasjon. Kommunen skal lage en bruksplan for Kalstad- og Frydenborgstjenna 

med hjelp av innleid arkitekt. Arbeidsgruppe nedsettes av interessegrupper, grunneier, kommunen 

og fylkesmannen. Kommunen samordner rehabilitering av vann- og avløpsrør med opparbeiding av 

turstien. Koordinator deltar i fylkesnettverket for sentrumsnære turveger. Kragerø var 

foregangskommune også i 2010, noe som har satt spor bl.a. i byplanarbeidet. 

 

Sauherad kommune: 

Kontaktperson: Anne Bjørg Haugan, prosjektleder Økologisk bolyst Gvarv. 

Kommunen har brukt 20.000kr til prosjektleder i 2013 og overfører resterende til bruk første halvår 

2014. Kommunen har i 2013 gjort en solid kartlegging av alle tiltak som trenges for å heve 

standarden til universell utforming på den utvalgte Kjærlighetsstien på Gvarv.  Det er utarbeidet et 

budsjett for tiltakene. Kommunen har startet prosessen med å forlenge alle grunneieravtalene til 

30år. Koordinator deltar i fylkesnettverket for sentrumsnære turveger. 

 



Når det gjelder Skien kommune så deltar også Skien i fylkesnettverket for sentrumsnære turveger. 

Skien var foregangskommune i 2010 (K1) og har senere deltatt ved flere samlinger i K1-nettverket 

nasjonalt, bl.a. på «Du skal få en dag i mårå» på Hamar. Aktiviteten i 2013 har vært knyttet til 

styrking av interne rutiner for å ivareta universell utforming i kommunens eiendomsavdeling. 

Kommunen overfører ca 40.000kr til bruk i 2014. 

De viktigste tiltak i 2014 i Skien er (foruten turvegprosjektet): 

Videre utvikling av samarbeidet mellom ergoterapeutene og eiendomsenheten. 

Arbeid for å etablere helhetlige rutiner for ivaretakelse av uu i hele kommunen. 

Innkjøp av nødvendig utstyr for tilsyn; - bl.a. ipad med tilsyns-app til Direktoratet for byggkvalitet, 

fiskevekt m.m. 

Kompetanseheving for egne ansatte. 

Kontaktperson i Skien kommune: 

Anita Ballestad, eiendomssjef. 

 

Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune følger opp utviklingsarbeidet i disse 4 

kommunene. 

 

(Rapporten er skrevet av Roger Jensen, Fylkesmannen i Telemark, 14.02.14.) 

 

 

 

 


