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Universell utforming som regional utfordring - Invitasjon til å søke
om å bli pilotfylke
Vi viser til vårt brev til fylkeskommuner og fylkesmenn 29. februar 2008 med invitasjon
til å drøfte et opplegg med pilotfylker for universell utforming.
Miljøverndepartementet fikk mange positive tilbakemeldinger på sitt initiativ og samlet
representanter fra de interesserte fylkene til seminar om innretningen på en
pilotfylkesatsing 30. og 31. oktober i Drammen.
Miljøverndepartementet inviterer nå alle fylker til å søke om status som
pilotfylke.
Universell utforming inngår i fylkenes ordinære ansvar og oppgaver knyttet så vel til
egen virksomhet som til veiledning overfor kommunene. Fra 2009 vil forpliktelsene på
dette feltet styrkes gjennom den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og ny
plan- og bygningslov. Barne- og likestillingsdepartementet vil med det første legge fram
en ny handlingsplan for universell utforming.
Som tiltak i ny handlingsplan for tilgjengelighet og universell utforming skal det
etableres en ordning med fire til seks pilotfylker i løpet av 2009. Pilotfylketiltaket vil
inngå i den kommunerettede satsingen i den nye handlingsplanen. I den nye
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handlingsplanen legges det vekt på betydningen av de kommunale arenaer og plan- og
bygningslovens virkemidler for å oppnå universell utforming.
Intensjonen med pilotfylker for universell utforming er å øke innsatsen på regionalt nivå
utover det ordinære for å skape bedre og tettere samhandling mellom fylket,
kommuner og nasjonale instanser. Pilotfylkene skal tilføre arbeidet med universell
utforming en ”merverdi” som ellers ikke kan forventes. Slik vil arbeidet med universell
utforming stimuleres og bringes raskere framover. Det skal skapes resultater på
kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, både innen offentlig og privat virksomhet.
Tiltaket vil administreres av Miljøverndepartementet. under navnet Universell utforming
som regional utfordring – pilotfylker – kommunerettet satsing i ny handlingsplan for
universell utforming.
Nedenfor oppsummeres punktvis den ”merverdien” vi ønsker pilotfylketiltaket skal
tilføre arbeidet med universell utforming.
• styrket kompetanse i egen organisasjon
• flere møteplasser for inspirasjon, faglig fordypning og erfaringsutveksling mellom
fylkene og andre aktører
• nye samarbeidsformer med kommunene
• utviklingsprosjekter i samarbeid med nasjonale miljøer
• økt kvalitet på kommunale planer
• bedre kunnskap om status for uu på regionalt og lokalt nivå
• konkrete og målbare resultater lokalt og regionalt
• nyttige innspill til departementets arbeid på feltet
Vedlagte notat utdyper punktene og hensikten med et nasjonalt opplegg med
pilotfylker. Videre angis forventninger til et pilotfylke samt kriterier for utvelgelse. Det
listes opp noen momenter som kan være nyttige å ha med i arbeidet med en eventuell
søknad. Innholdet bygger i vesentlig grad på det som departementet og
representantene fra fylkesmenn og fylkeskommuner drøftet i Drammen i oktober.
Det anbefales at fylkene i søknaden legger vekt på områder de selv best kan medvirke
til å skape den ønskede merverdi innen universell utforming. Departementet forutsetter
ikke at alle fylker nødvendigvis dekker alle områder som er nevnt i notatet.
Hvert fylke vil kunne påregne en støtte på anslagsvis 250.000 kroner per år i en treårsperiode. Departementet vil bidra med nasjonal koordinering av et nettverk for
pilotfylkene, legge til rette for samlinger og etablere eget nettsted for satsingen. På
denne måten skal pilotfylkene sikres god informasjon om forhold som angår feltet.
Det understrekes at varighet av tiltaket og økonomisk omfang vil være avhengig av de
årlige statsbudsjettene.

Side 2

Søknadsfristen til Miljøverndepartementet er 1. april 2009. Søknaden må være basert på
forpliktende samarbeide mellom fylkesmannen og fylkeskommunen og være politisk
forankret.
I søknaden må det opplyses om hvem som skal forvalte de stimuleringsmidlene som
pilotfylket vil bli tildelt.
Departementet tar sikte på å avgjøre søknadene slik at første samling for pilotfylkene
kan avholdes innen utgangen av juni måned. 2009 vil derfor være et forberedelses- og
oppstartsår med tanke på full iverksetting i 2010.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Einar Lund eller Kristi Ringard.
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