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Nasjonalt ansvar – nasjonal plan   

Handlingsplan for universell utforming og økt  

tilgjengelighet 2009-2013 

Forankring: 

• Ansvarlig departementet: Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet 

• Statssekretærutvalget for den samlede politikken  

 for personer med nedsatt funksjonsevne 

• Ca 50 tiltak  

• Stimuleringsmidler 20 mill kr i 2010 

Sektoransvar: 

• Øvrige departementer:  

– Bolig og bygg: KRD (Kommunal og regional dep) 

– Samferdsel: SD (Samferdselsdep) 

– IKT/Offentlige anskaffelser: FAD (Fornyelse og adm.dep) 

– Plan, miljø, kulturminner: MD (Miljøverndep) 

– Lov om kommunale råd: BLD (Barne, likestilling og inkl.d) 
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Fra Nasjonal prosjektbeskrivelse  

• utvikle universell utforming i sine planstrategier 

• innarbeide universell utforming i egen virksomhet 

• virkeliggjøre nasjonale mål i Regjeringens 
handlingsplan ”Norge universelt utformet 2025” – 
med særlig vekt på de som er omtalt 
innledningsvis i dette dokumentet.   

• formidle på en systematisk måte egne erfaringer 
og blant annet i rapporten ”Universell utforming 
som kommunal strategi - erfaringer og resultater 
fra pilotkommunesatsingen 2005 - 2008 (T-1472)”. 
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• 8 fylker  

• 13 ressurskommuner 

• 38 nye kommuner i 2010 

•   8 nye kommuner i 2011 

 

 

• 4 nasjonale fagsamlinger 

• Regionale / lokale 
seminar  

• Nettverk  

• Kompetanseheving  

 

 

K1  
Pilotfylker og ressurskommuner 
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Nasjonale mål fra handlingsplanen  

 
• Kommunene bør arbeide for at alle kommunesentra 

i Norge blir universelt utformet  

• Alle kommuner har friluftsområder for allmenn bruk 
som er universelt utformet  

• Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med 
retningslinjer og bestemmelser for universell 
utforming innen 2015 

• Universell utforming bør være et integrert prinsipp i 
alle regionale planer innen 2015 

• Alle fylker og 25 % av kommunen bør delta aktivt i 
nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming 
med kommune-, og fylkesrettet satsing innen 2014 

• Program for uu i kommunesentra  
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K1 Ressurskommuner 
  ……………………fosser fram  
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• Utvikle egen virksomhet 

• Bruke sine roller 

• Skape nettverk  

• Mobilisere nye kommuner 

----- 

Forankring 

• Nasjonal 
prosjektbeskrivelse   

• Fylkesvise prosjektplaner 

 (Fk og fm)  

 

 

 

 

K1  
Pilotfylker  

 



8 

 
 
K1 Pilotfylker    
Eksempler 2010- 2011:  
 
Gjesteatelieret i Vadsø - kunst og kulturvern 
Solbergtårnet i Skjeberg – reiseliv og 
kulturminner  
 
 

. 
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Samarbeid med andre aktører. 
 

• Husbanken 

• Direktoratet for naturforvaltning - DN 

• Riksantikvaren 

• Deltasenteret 

• Statens vegvesen 

• Statens kartverk 

• Standard Norge  

• Statens bygningstekniske etat - BE 

• Likestillings-og diskrimineringsombudet - LDO 

• (Direktoratet for IKT og forvaltning – DIFI) 



10 

Sentrale samarbeidspartnere 

 

• Statens kartverk: 

• http://www.statkart.no/tilgjengelighet/ 

•  kontakt K1: Arne Sonflå 

 

• Statens vegvesen: 

• www.vegvesen.no 

• Kontakt K1: Ingrid Øvsteng og Ida  S. Harildstad 

 

• Deltasenteret: 

• http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/ 

• Kontakt K1: Oddvin Farestveit og Egil Andersen 

 

http://www.statkart.no/tilgjengelighet/
http://www.vegvesen.no/
http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/
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Fra Konferansen ”Over dørstokken” 
Haugesund nov. 2011 
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Tiltak K1: Mål og ambisjoner 

• Alle fylker og 25 % av kommunene bør delta aktivt 
i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell 
utforming med kommune-, og fylkesrettet satsing 
innen 2014 

 

• Status nye fylker 2011: 

• - alle fylker invitert med i tiltaket 

• - ekstraordinære midler  2011 

 

• Status nye kommuner 2011: 46 

– ekstraordinære midler forserte rekrutteringen 
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Utfordringer  
 

• Praksis  på grunnlag av nyttlovverk 

 -   Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  

- Plan- og bygningsloven  

- Nasjonale føringer  (St. meld, st.budsj, 
nasjonale forventninger) 

• Forvalte og utvikle regionalt og lokalt regelverk i 
takt med nasjonaløe føringer  

– Utviklingsprosjekter / forvaltningspraksis 

------ 

K1 tiltaket 

- Inkludere nye fylker og kommuner 

- Utnytte / fordele prosjektrammer 

- Regionale/ lokale prosjektplaner  
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K1 Satsingsområder 2012 - 2013 

 

• Formidling 

• UD 2012 

• Bygg og uteområder 

• Indikatorer  

• Sluttrapport 

 

 

 

 

Forankring – kompetanse – tiltak  



15 

K1 – Planlagte aktiviteter 2011 - 2013 
Prosess uu 2025 - 
Samling 1: 
R-kommuner 
P-fylker 
Nye K/F 
Politikere 
Adm.ledere 
Tema: Videre prosess K1. 
23. – 25. januar 

Prosess uu 2025 - 
Samling 2: 
R-kommuner 
P-fylker 
Nye K/F 
 
Tema: Forankring i  
egen kommune/fylke 

Prosess uu 2025 - 
Samling 3: 
R-kommuner 
P-fylker 
Alle deltakende 
kommuner og fylker 
 
Sluttmarkering 

Konferanse 
Tema: 
Formidling 
16. – 18. 
april. 
Sarpsborg 
 

ud2012 
11. – 13. 
juni 
2012 

Konferanse 
Tema: 
Bygg og 
uteområder 

Konferanse 
Tema: 
Indikatorer 
for bygg og 
ute-områder 

Avslutnings-
konferanse 

  2011                                   2012                                              2013 
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Fra prosjekt til varig gevinst –  
mål med nettverksmøtet 22.-23.11.11 

Vi har:  

- Erfaringsrike kommuner og fylker 

- Prosjektplaner og engasjement  

- Bevisthet om universell utforming  

 

Vi ønsker :  

- Å utfordre ”fragmenterte” organisasjoner til å til å 
nå ukjente høyder  

- Forankring – kompetanse – tiltak 

- Regional og lokal handling  

 

Vi tilbyr  

- Metoder og prosess. Eksempler  
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Visjon: Norge universelt uformet  2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godt utstyrt er god begynnelse 


