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Alle kommuner og fylker som mottok midler gjennom tiltak K1 rapporterer på bruk av
midler.
Litt begrepsavklaring:
Ressurskommuner og pilotfylker har mottatt stimuleringsmidler årlig fra 2009. Rapporterer
direkte til MD årlig
Øvrige fylker som er her i dag har mottatt stimuleringsmidler i 2011, og med noe unntak
også i 2012.
Disse har også rapportert direkte til MD. Grunnet ulik seint tidspunkt i 2011 for utdeling av
midler har disse rapportert på tilskott fra 2011, mens aktiviteten i all hovedsak er påbegynt
i 2011, og gjennomført i 2012.
(Vestfold er her som observatør)
Gjennom pilotfylker og øvrige fylker er nye foregangskommuner koblet på tiltak K1 i år.
Foregangskommuner rapporterer ikke til MD, men til sine fylker, som igjen tar dette med i
sin rapportering til MD.
For å slutte ringen, MD rapporterer videre til BLD, som koordinerer handlingsplanen for
”Norge universelt utformet”
Tre-delt rapportering, alle med maler fra MD:
Statusrapportering pr. 01. 11. : Gir oss en oversikt over aktivitet og innsatsområder i de
ulike kommuner og fylker. Gir oss mulighet til å tenke framover: hvor er det viktig å rette
innsatsen neste år, hvor går utviklingen i forhold til oppsatte mål
Økonomisk rapportering: pr. 15. 01 neste år: Summarisk oversikt overbruk av
stimuleringsmidler, fordelt på innsatsområder
Årsrapporter: 15. februar neste år. Dokumentasjon med tekst, bilder, veiledere , materiale
osv. som legges ut på nettsider til formidling . Disse er også utgangspunkt for
sluttrapporten, som vi kommer tilbake til seinere i dag.
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Dette er en sammenfatning av rapportering fra alle tre grupper nevnt innledningsvis.
Om formidling: Konkrete tiltak og forskjellige type tiltak
Formidling og fortelling gjennom besøk av kommunedelegasjoner, nasjonale instanser og
internasjonale delegasjoner. Særlig ble det gjort en innsats i forbindelse med UD 2012.
Metoder, prosesser og erfaringer er like viktig i formidlingen som det konkrete resultat
Om kompetansebygging: I egen virksomhet og gjennom nettverk, kompetanseprogrammet
K5 og utarbeiding av veiledere for egen virksomhet og generelle veiledere
Om Strategi 1: Viktig! Viser at man er trygg på sin kompetanse og bruker sine erfaringer
Om strategi 2: Viktig: Bruker de eksisterende muligheter og ser sammenhengen mellom
universell utforming og andre programmer og innsatsområder på kommunalt, regionalt og
nasjonalt nivå.
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Kloke grep peker fram mot videre innsats 2013:
Vi har merket oss strategiene. Det må vi ta med i den videre diskusjonen om tiltak i
kommuner og fylker som vi skal ha seinere i dag. Vi tror at dette er måter å jobbe på som
gir resultater, kanskje ikke med en gang, men på lengre sikt.
Bevisstgjøring av metoder, prosesser og formidling av disse erfaringene er det vi kaller for
”merverdien” av å delta i et utviklingsprosjekt som K1 er. Det gjør at kunnskap og
kompetanse i egen virksomhet ikke blir frosset, men at man stadig må være seg bevisst
bedre måter å jobbe med dette temaet på.
Kunnskapsinnhenting underveis i aktiviteten og prosjektet er med på å spre kunnskap om
strategien universell utforming til nye miljøer. Dette er en to- veis strategi og et klokt grep vi
må benytte bevisst.
Det har allerede vært satt i gang delprosjekter sammen med nasjonale instanser. Bra, dette
hører vi mer om i morgen.
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Viktig diskusjon i dag: Se framover.
Ta utgangspunkt i egen erfaringer og eller de intensjoner i prosjekter og programmer dere
har under arbeid for 2013.
Erfaringsgrunnlaget og tilnærmingen til strategien universell utforming er forskjellig i
forsamlingen. Det er en fordel og en drivkraft til å bringe diskusjonen videre.
Vi skal bruke 30 min av tiden i gruppene etter lunsj til å se nærmere på
statusrapporteringen for hhv. Ressurskommuner og fylkene. Det er en
milepælsrapportering som gir oss et utgangpunkt for å tenke framover.
Før vi går over på temaet: Prioritering av tiltak for universell utforming i fylker og
kommuner .
Olav Rand Bringa fra BLD er med på denne gruppediskusjonen.
V i møtes etter lunsj !

5

