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Aktivitetsplaner / Handlingsplaner 

En kortfattet gjennomgang 
 
 
 

Ressurskommunesamling på Preikestolen 
fjellstue 10.- 11. 09.09. 



Organisering 
•  Kompetanse skal utvikles og bli i egen 

organisasjon.  
•  Tydelig forankring av arbeidet i kommunens 

organisasjonskart.   
•  Sektoransvarsprinsippet legges til grunn. 
•  Etablere tverretatlig ressursgruppe. 
•  Styringsgruppe og referansegruppe. (Kommune, 

parkommune, fylkeskommune og fylkesmann, 
råd for funksjonshemmede) 

•  Formalisert samarbeid med funksjonshemmedes 
råd og tilsv.representasjon 



Resultatmål til hovedmål 1 
•  Ta imot delegasjoner 
•  Delta på kurs 
•  Foredragsvirksomhet 
•  Studietur for egne nøkkelpersoner 
•  Trekke inn kommunale sektorer som til nå ikke 

har vært delaktige i uu- arbeidet. 
•  Utvikle og implementere standardløsninger 

gater/gangveger/ grøntnorm/ skiltnorm m.v. 
•  Fokusere uu i reguleringsplaner 
•  Videreføre egne suksessprosjekter fra 

pilotkommuneprosjektet 



Resultatmål til hovedmål 2 
•  Velge ut konkrete eksempler fra egen kommune: 
•  Anlegget/bygget/friluftsområdet er forankret i kommuneplan. 

Reguleringsplan/detaljplanprosess i gang. 
•  Anlegget/bygget legges merke til. 
•  Følge opp revisjon kommuneplan/kommunedelplan. 
•  Følge opp sentrale byggesaker i egen kommune. 
•  Formidle prosjekteringsverktøy og veiledningdmateriell. 
•  Formidle rutiner som sikrer konsistens i gjennomføring av vedtatte 

planer – identifisering av kritiske faser i gjennomførigsfasen 
•  Befaring med ”UU-briller” for nøkkelpersoner.  
•  Aktiv deltakelse i det nasjonale nettverket.  
•  Følge opp kollektivsatsing og BRA-midler. (fylkesamarbeid) 



Resultatmål til hovedmål 3 
•  Aktiv deltakelse i utforming og gjennomføring av 

pilotfylkeprosjekt 
•  KS-kompetanseprogram: politikere og tilsette i 

kommunen. 
•  Regionale samarbeidspartnere som helseforetak 
•  Arrangere samlinger sammen med 

fylkeskommune, fylkesmann, kommuner i 
regionen, statlige etater. 

•  Formidle rutiner som sikrer konsistens i 
gjennomføring av vedtatte planer i byggesaker  



Resultatmål til hovedmål 4 

•  KS ”Livskraftige kommuner” 
•  Husbanken og BE ”Din feil” 
•  Temadager og kurs med ulike aktører i 

byggebransjen, 
eiendomsforvaltning,fagorganisajoner m.v. 

•  Reiseliv 
•  Regionprosjekt og interkommunale 

smarbeidsfora: Folkehelseprogram,”Helse i 
plan” Framtidens byer, Bystrategiprogram, 



Resultatmål til hovedmål 5 

•  Videreutvikle egen hjemmeside 
•  Oppslag i aviser og lokalTV ved befaring til 

bygg/anlegg/uteområder der uu er fokus.  
•  Skrive artikler og kronikker 
•  Besvare høringsuttalelser 



Resultatmål til hovedmål 6 

•  Samarbeid med høgskoler og universitet i 
regionen. 

•  Nasjonale prosjekter: ”Kulturminner og 
universell utforming” 


