
K1 Nettverkskonferanse Scandic Airport hotell Gardermoen 19. november 2012 

Velkommen til nettverksamling og fagkonferanse og velkommen til tiltak K1

Målgruppe for konferansen (nettverksdagen, dag 1, og fagkonferansen,  dag 2)  
1. Kommuner og fylker som har vært med siden 2009 (pilotfylker og 

ressurskommuner). 13 kommuner og åtte fylker. 
2. Og de syv fylkene og ca 60 kommunene som har kommet med i årene 2010-

2012 gjennom mottatte tilskott av de nasjonale stimuleringsmidlene

Tilstede fra fylkene og kommunene:  
12 (av 13) ressurskommuner
14 nye kommuner 2010 – 11 (Gjesdal flest med 4 påmeldte)
11 foregangskommuner 2012 
7 (av 8)     pilotfylker
7 (av 8)     nye fylker, og i tillegg Vestfold som ”observatør”)
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Informasjon til alle uansett tilknytning om hva tiltak K1 er og koblingen til ”Norge Informasjon til alle uansett tilknytning om hva tiltak K1 er og koblingen til ”Norge 
universelt utformet 2025.
•Hvem utgjør tiltak K1 2012 og 2013: 
•Målet er å få alle fylker og 25% av alle kommuner
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Regjeringens handlingsplan og tiltakets plassering og økonomi: 
- Norge universelt utformet 2025 (visjon) - Norge universelt utformet 2025 (visjon) 

Vedtatt for perioden 2009 – 2013 av regjeringen i 2009. 
Fem departementer står bak: 
•BLD (sektoransvar diskriminering og likestilling)
•FAD (IKT og statlig forvaltning (Statsbygg)(opplysningsvesenets fond)
•KRD (bygning og bolig, lov, regelverk og støtteordninger). Regional utvikling / 
stedsutvikling
•MD (planlegging og byutvikling, kulturminnevern og friluftsliv)
•SD (samferdsel)

Politisk rapportering til Statssekretærutvalget for den samlede politikken for 
personer med nedsatt funksjonsevne 

Hvordan drives utviklingsprosjektet.
Utgangspunkt i felles Nasjonal prosjektbeskrivelse laget sammen med fylkene og 
kommunene i 2009. 
MD har den organisatoriske ledelse. 
Program for samlingene utvikles etter innspill fra delrtakende fylker og kommuer og 
bearbeides til samlingene i samarbeide med programkomiteer med medlemmer fra 
deltakerne. 
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• Strategien universell utforming er innovativ (begrepsavklaringen)Strategien universell utforming er innovativ (begrepsavklaringen)
• Viktig med basis (kommuner og fylker)
• Stimuleringsmidler som insitament
• Pådrivere og ildsjeler i kommuner og fylker som verdifulle ambassadører 
• Nettverksamlingene som prosjektdrivende 
• Fagkonferansene som drivhus og utklekking av nye ideer
• Dokumenter gode eksempler og prosesser - og
• Spre disse videre
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Tema for denne samlingen:

Nye og gamle deltakere skal inspieres inn i den rammen nettverksamling og 
fagkonferanse har, som prosjektdrivende og utklekkingsanstalt for nye ideer. 
Introduksjon til universell utforming i et humanistisk perspektiv (Inger Marie Lieds 
innlegg) og om kontekster vi måles i (innleggene om indikatorer og Kostra)

På samlingen presenteres gjennom resyme fra rapportene; pilot- og 
ressurskommunenes bidrag i 2012, nye fylkers bidrag i 2011 og 2012, og statlige 
instanser som aktive medspillere i prosjektideer for 2013. 
Fylkene skal utfordres til å jobbe aktivt med sine kommuner for å hente inn den 
kompetanse som sitter der.

5



Resyme året 2012 

Felles innretning på nettverks- og fagamlingene i 2012: 
Universell utforming - bidrag til sosial og økonomisk bærekraft - kommunenes og fylkenes satsing 
med respektive programtema for hver samling:

• Gardermoen jan 2012 – forankring (K1 alene)
• Sarpsborg april 2012 – formidling (K1 alene)
• Bergen september 2012 – tilgjenge og likeverd (samarbeid MD, Husbanken, Direktoratet 
for byggkvalitet, Hordaland fk og Stord (ressurs)kommune. 
• Gardermoen nov 2012 – status og perspektiver 

2012 er siste driftsår i prosjektperioden 2009- 2013 
og første anledning til å konkretisere planene for aktivitet i 2013 og lenger inn i neste 
handlingsperiode.

Tema for nettverksamlingens verksteder og gruppearbeid
• Hva har vi gjort i 2012 (statusrapportering)
• Hva har vært de riktige grepene
• Hva er de riktige grepene framover

Tema for fagkonferansen tirsdag 20.12
- kompetanse er ikke noe man har, men noe man stadig utvikler. 
- kafebordene er arenaer for å få og gi erfaring og ideer  på tvers av forvaltningsnivåene

Mål for fagkonferansen 20.11
• Sammensveise et interessefellesskap mellom instans og interesserte kommuner og fylker for de 
enkelte innspilte temaområder til et prosjekt.
• Lage en skisse til prosjektbeskrivelse og organisatorisk og ansvarlig forankring
• Lage en skisse til framdrift og organisatoriske avklaringer 
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Perspektiver / rammer for 2013:

Økonomiske rammer for deltakende kommuner og fylker i 2013.
Utdype utsagn i tilsagnsbrev til pilotfylker, ressurskommuner og nye fylker: 
• mindre – halvdelen – i basistilskott
• satse på prosjektmidler.
• flere kommuner (det vil være mulig for fylker å få tilskott til flere kommuner utover 
et ”regionalisert” måltall på 25%)

Hvorfor vil MD det? Hva gjør et prosjekt mulig? Prosjektene skal forankres i 
kommune eller fylke. Kommunene og fylkene skal få noe igjen for å delta. Det kan 
være nye prosjekter, eller bygge på tiltak / prosjekter/programmer som er i gang- og 
som kan utvikles videre med nasjonale instanser. 

Hvem kan være prosjekteiere og/ -ledere; tema for kafedialogbordene.
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Hva vil MD med tematiske prosjekter i tiltak K1 2013 
• Trekke veksler på kommuners og fylkers innsikt i uu. 
• Gjennomføre prosjektene med et nasjonalt perspektiv
• Trekke veksler på kommuners og fylkers innsikt i uu. 
• Gjennomføre prosjektene med et nasjonalt perspektiv
• Legge vekt på kommunalt /fylkeskommunalt prosjekt”eierskap”
• Styrke instansenes virkeomfang og måloppnåelse på egne områder
• Ferdigstillelse til sluttkonferansen for K1-tiltaket i oktober 2013
• MD kan støtte slike tematiske prosjekter gjennom tiltak K1. Innebærer en omfordeling av basis stimuleringstilskott slik de hittil er gitt 
ressurskommuner og pilotfylker
• Ikke utenkelig at prosjekter kan/må/bør forsette utover 2013. 

Hva skjer i 2013: 

Samlingen på Gardermoen leder an til samlingene i 2013. Årshjulet er vedlagt. 
Drammen: 
• Konkretisering og drift av prosjekter 
• utfordring til samarbeidende departementer
• hva har Buskerud og Drammen gjort n på uu. 
Flora: 
• tilsvarende som i Drammen – oppfølginging
• plan og innhold for sluttkonferansen 2013 Hamar
Problemstillinger:  
• Endring fra tilsagnsmidler til prosjektmidler betyr en endring for økonomisk situasjon for ressurskommuner og pilotfylker. Endring i 
arbeidsmetode?
Stikkord: 
Begrepene pilotfylker og ressurskommuner og måten de har vært jobbet på:
• ” Forankring, kompetanse, tiltak” til samarbeidsprosjekter bygget på oppnådd kompetanse 
• Prosjektarbeid ikke nytt: Nevn kartleggingsverktøy og prosessverktøy
• Nytt i 2012: Konkrete prosjektideer utvikles av disse instansene og K1 kommuner i felleskap
• Valgt tema er sammenfallende med det kommuner og fylker har meldt inn at jobbes aktivt med i sine prosjektsøknader og 
aktivitetsrapporter:

• Registrering og Kartlegging av statlig sikra friluftsområder
• Veiledere 
• Kartlegging av sentrumsområder
• Temakonferanser og kompetanse
• Mobiltet (gåing og sykling) i sentrumsområder
• Universell utforming i regional og kommunal planlegging
• Fornminneområde

• Mål: løfte prosjektene til et nasjonalt nivå.

Kalenderen / årshjul 2013 
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Sluttkonferanse  - Hamar 23. – 25. oktober 

• Åpen konferanse 
• Programkomite: Hed/Opp, Hamar, annet fylke, annen kommune, organisasjonene, 
KS. sekretariat Prosjekforum /Hild Kristin Morvik 
• Rapport / utstilling – redaksjonskomite:  Trondheim, (Solveig Dale), Østfold 
(Maiken Jul Sørensen), Hedmark-Oppland (Øystein Sjølie), Kristi Ringard. 

Ledig plass til kommunerepresentant. Prosjektforum /Hild Kristin Morvik 
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