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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Diagram

Da Vinci (med flere). 
Tegnet av Trond Bredesen, Illustratørene første gang 2002 for Miljøverndepartementet. 
Supplert med nye figurer, seinest 2014. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2009 - 2013

2014: ”ett mellomår” i arbeidet med universell 
utforming - ingen ny handlingsplan

• Ny plan: oppstartsvedtak i regjeringen i juni 2014

…. med ny innretning: mer IKT, mer velferdsteknologi  

• Fremdeles nasjonale stimuleringsmidler i BLD 

• Politikken ”ligger fast” – regjeringsplattformen 2013 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet

• Planavd kjører videre, i hovedsak med BLD-penger

– P2 Uu i geografiske informasjonssystemer – Kartverket
• Tilgjengelighetsportalen

• Kartlegging kommunesentra 

• Matrikkelen 

– (P3 Uu i friluftsliv - ”tapt område”) Kartlegging områder

• Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell 
utforming 2014
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 
2014 

Regional samling på Gardermoen 2. april 2004. Oppsummerende punkter for videre arbeid med 
uu

• Forankring
Klare markeringer av nødvendigheten med administrativ og politisk forankring i 
kommunene og på regionalt nivå. Ingen innspill på forankring på statlig nivå, kan  indikere 
at lov- og regelverk ”har festnet seg”.

• Bevisstgjøring/”oppmerksomhet”/kompetanse
Flest innspill. Utfordringer finnes omtrent jevnt fordelt på de tre nivåene, men en klar 
markering at regionalt nivå har et betydelig ansvar og bør kunne gjøre mye.

• Planlegging
I første rekke kommunenes område. Regionalt nivå kan gjøre ting selv, men også veilede 
og styrke kommunenes planleggingsarbeide. 

• Kartlegging/utvikling
Lite vektlagt totalt, men alle innspill påpeker nødvendigheten av å kartlegge og finne status 
for tilstand i egen kommune og for kommunale bygg og uteområder.

• Tiltak/prosjekter/ny handlingsplan
Det legges vekt på at særlig kommunene skal gjennomføre tiltak, både som 
handlingsplaner og piloter. Piloter kan også settes i gang på regionalt nivå. Distinkt 
forventning til at staten lager ny handlingsplan.

• Informasjon/formidling
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 
2014 

Regional samling på Gardermoen 2. april 2004

• Få innspill, men klar forventning til at staten har et oppegående nettsted med relevant 
informasjon og eksempler.

• Støttesystemer/rutiner
Behov for rutiner for saksbehandling synes i hovedsak å være dekket. 

• Økonomi/tilskott
• Det forventes at staten har tilskottsordninger som kan utvirke gjennomføring av tiltak, 

samtidig som det i noen grad angis at uu-formål må angis særskilt i budsjettsaker.

• Samarbeid/samordning/nettverk
• Det er store forventninger til at både regionalt og statlig nivå oppretter og driver nettverk 

og kontaktskapende arbeid. Målet er tverrfaglig samarbeid og kompetanseheving. Samtidig 
påpekes behov for statlig samordning både nasjonalt og regionalt og at fylkesmannen og 
fylkeskommunen i fellesskap gjør fokus på universell utforming sterkere synlig.

• Retningslinjer/standarder
• Innspillene angir klart at det er fortsatt beh ov for retningslinjer, standarder og tydelige 

veildere og at det er statlig ansvar for å få slikt utarbeidet. 

• Oppdragsbrev
• Fylkesmannen bør få klare oppgaer i emetsoppdraget fra departementene
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 
2014 

Intensjon (brev av 2. juli 2014): 

• universell utforming skal

– utvikles i veilednings- og samordningsoppgaver; for 
fylkene overfor kommuner og regionale 
sektormyndigheter; for kommunene overfor private 
og organisasjoner

– prioritereres i prosjekter og ordninger med sikte på 
gjennomføring av konkrete tiltak og oppgaver

– synliggjøres i egne plan- og beslutningsprosesser

– styrkes i egen organisasjon

6



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 

Vilkår, rammer

• Alle fylker, 35 kommuner

• Tilskott 100` kr (fylker) 50`kr (kommuner)

• Felles prosjekt/samarbeide fk – fm

• Regionale nettverk – fylkene organiserer kommunene

• Deltakere i K1 lavest prioritert 

------

• HB og Deltasenteret (Bufdir) med i styrings- og 
prosjektgrupper

• KS orienteres
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 

Søknader 29.9.2014

• Antall søknader - kommuner 32, fk 9, fm 2 

• Antall kommuner ”uten” fylke:  8

• Antall fylker ”uten” kommuner: 2 

• Kommunestørrelser  

– < 5000 innb 14 

– 5 - 10000 innb 4 

– 10 - 30000 innb 10 

– > 30000 innb  4

• Samhandling fk-fm: ja 8, tja, ikke oppgitt 4

• Deltatt i K1 2009 – 13 (kommuner) 7

• Bokmål/ny-norsk (kommuner) 22/10 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Diagram

Fylkes- og kommunerettet arbeid for 
universell utforming 2014 - 15

Oversikt over deltakende 
fylker og kommuner 
(foreløpig okt 2014) 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 

Adm/etatsvis forankring, 29.09.14

Enhet/fagsektor fylkene 
Plan, samferdsel, miljø     = 5  
Regional utvikling                        = 4
Samordning                                 = 1
Helse, folkehelse                          = 1

Enhet/fagsektor kommunene
Rådmann, sentraladm = 4 
Plan, samfunnsutv, næring       = 14  
Plan- og byggesak                            = 1 
Kultur, komm.teknkk = 3  
Helse og sosial                                 = 7  
NAV = 1
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 

Søkernes profil

Innretning fylkene 

Samfunns-, regional utvikling, reg. nettverk = 6 

Stedsutvikling      = 1  

Frilufts- og turomr = 3  

Folkehelse (prosess) = 1 

Boligstrateg, -utvikling = 1 

Innretning kommunene 

Eiendommer, bolig, bygg, byggesak  = 7 

Frilufts-turomr - kartlegging, komp, tiltak =13

Sentrumsutv = 3 

Samfunnsutvikling, strategi  = 6 

Kompetanse, tverretatlig  = 3
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 

Status 24.11.2014

• Antall deltakere

- kommuner 37

- fylker 11 

• Antall kommuner ”uten” fylke:  8

• Antall fylker ”uten” kommuner: 2 

• Samhandling fk-fm: ja 8, tja, ikke oppgitt 4

• Deltatt i K1 2009 – 13 (kommuner) 7
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 

Oppstartssamling - status 24.11.2014

• Antall deltakere 55
- kommuner 24 (av 37)
- fylker 10 (av 11) 

• Prosjektøkonomi – tilskott
• Utbetalingsanmodninger, utbetaling

• Tilleggsmidler 
• Særskilte prosjekter 

• Nasjonal forventning/føring til alle forvaltningsnivåer:
Innveve uu i ”alle” arbeidsoppgaver = nasjonal oppgave, 
fordelt også lokalt etter sektoransvarsprinsippet   
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

2014

Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 
2014 

Underliggende intensjoner

(Norge universelt utformet 2025)

– Kunnskap om tilstand 

Som grunnlag for endringer

(demografiske forhold, teknisk og funksjonell 
tilstand for bygg og uteområder)

– Kunnskap om endringer 

(indikatorer lokalt og nasjonalt)

- Resultater, løsninger 

- --------

- Større prosjekter – mer penger 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Milepeler 

• Utbetalingsanmodning (brev) per 15. nov. 

Status på innhold og framdrift 

• Oppstartssamling 24. – 25. nov. 

Samrøre om strategi og faglig perspektiv

Kreativitet om (nye) større/særskilte prosjekter

• (ingen økonomi- /statusraportering per 15. jan/febr 
2015 

• Samling 9.-10.-11. mars 2015. Bergen

Status på framdrift. Prosjekterfaringer. 

• Sluttrapport, sept/okt 2015

• Avslutningskonferanse, okt/nov 2015 
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