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Tiltak K1  
Pilotfylker og ressurskommuner 

•  Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell 
utforming 2009- 2013: 

•  2009:13 ressurskommuner og 8 fylker 
•  2010: 38 nye kommuner 
•  2011:   8 nye kommuner  og 6 fylker 
•  2012: mål: resterende 5 fylker 
•  2013: mål: 30 kommuner 
 
Strategi: 
Forankring -  Kompetanse -  Tiltak 
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Nasjonale forventninger til  
lokal og regional planlegging  
juni 2011 

•  ”Unikt at alle kommuner og alle 
fylkeskommuner skal utarbeide 
planstrategier samtidig i 2012 

 
•  Kommunestyrene og 

fylkestingene skal stake ut 
kursen framover – mange tusen 
politikere skal tenke helhetlig og 
framtidsrettet, og de skal åpne 
diskusjonen ut mot 
befolkningen!” 
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Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 

 
Erfaringer tiltak K1: 
 
•  Forankring 

•  Kompetanse 

•  Tiltak 
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Eksempel fra Sortland 

•  En unik mulighet : 
Skolekvartalet som 
læringsarena for 
bygg og uterom 

•  Øke kompetansen 
på UU hos alle 
involverte parter:  

•  Vi kan benytte dette 
prosjektet til å få 
konkrete erfaringer 

Skolekvartalet- ungdomsskolen 
Under bygging- februar 2011 
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økonomi 

•  Dersom K1 i 2012 tildeles samme ramme inkl 
underforbruket vi hadde i 2011 kan vi 

•  tildele ressurskommuner (13 stk) og pilotfylker (8 
stk) samme tilskott som i 2011 

•  beholde de ”nye” fylkene fra 2011 (6 stk) og 
rekruttere de siste 5 (inkl Oslo kommune) med å 
tilby begge grupper hver 150` kr 

•  rekruttere 30 nye kommuner via pilotfylker og nye 
fylker á 50`  

•  avsette en rundsum delprosjekter (av nasjonal 
interesse) initiert / iverksatt av alle deltakende 
kommuner og fylker  
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Utfordringer / mål  

•  Alle ressurskommuner og pilotfylker fra 2010 
skal være selvgående fra 2014 og gjerne før 
(uten tilskott). 

�  Kan pilotfylker og ressurskommuner bidra til 
at nye fylker og kommuner kan nå samme 
erkjennelsesnivå? (Tema for møte med 
fylkene 8. mai 2012) 
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Gjøvik: Fra prosjekt til varig drift 

•  Varig drift = 2014 og videre….. 
•  2013  -  Et overgangsår……? 
•  Sluttrapportering fra pilotfylker og ressurs-

kommuner  1. juli 2013 
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Gardermoen: Egne mål for videre arbeid 
med universell utforming 
•  Prosjektplan med resultatmål for eget uu-

prosjekt 
•  Fortrinnsvis knyttet til kompetanse og 

forankring blant annet gjennom informasjon/
kommunikasjon 

•  Husk regionalt samarbeid 
•  Tidsramme realisering:  Fra nå til utgangen av 

2013 
•  Verktøy og metoder: 

–  Prosjektdirektiv og milepælplan, jamfør  utdelte/
utsendte maler 

–  Anbefalinger og trening på prosjektfaglig håndtering 

•  Husk også organisering og finansiering 
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Oppfølging Gardermoen I  

•  Prosjektplan med resultatmål for eget uu-
prosjekt: 
–  Det ble ikke satt tidsfrist. Forslag:  Juni 2012 
–  Innebærer det en nødvendigheten av å revidere 

prosjektplanene? 
–  Kan prosjektbeskrivelsen dermed få en varighet ut 

over 2013? 
–  Kan innholdet i en slik revidert prosjektplan heller 

knyttes til kommunens/fylkets virksomhetsplan / 
kommune-/fylkesplanlegging? Jamfør blant annet 
dokumentet Nasjonale forventninger 

•  De nasjonale prosjektbeskrivelsene 
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Oppfølging Gardermoen II 

•  De nasjonale prosjektbeskrivelsene 
–  Gjelder ut 2013  - følger handlingsplanperioden 
–  Sier ”pt ”(2009) noe om økonomiske forutsetninger 

•  Erfaringer i tiltaket – nye forutsetninger? 
–  ha et lenger perspektiv i egne prosjektplanene: 2014 

--- 
–  omfordele ressurser ? 

–  lokalt /regionalt   
–  nasjonalt  - prioriterere nye kommuner 

•  Revidere de nasjonale prosjektbeskrivelsene ? 
(MD) 


