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Gruppearbeid fylker 

Oppsummering av gruppearbeid på Nettverkssamling Gardermoen 19. november 2012  

Merk følgende: 

 Fylkene var representert med kontaktpersoner og prosjektledere fra fylkeskommuner og/eller fylkesmann. På denne måten ble ulike perspektiver på ivaretakelse 

av oppgaver knyttet til universell utforming belyst.  

 Veiledning og oppfølging av kommunenes planarbeid om universell utforming ivaretas av begge forvaltningsnivåer. Diskusjonen i gruppearbeidet viste at det i 

stor grad samarbeides om dette. Det kom også fram at det er stor variasjon og bredde i måten fylkene bruker sin rolle som regional aktør. 

 Rollene som samfunnsutvikler og myndighetsutøver går noe over i hverandre. Vi har valgt å legge momenter knyttet til tildeling av midler under overskriften 

samfunnsutvikler. 

 

Oppgave: Hvilke tiltak gir gode resultater for arbeidet med universell utforming? 

Deltakerne jobbet i grupper med forslag til tiltak, basert på hva de har erfart har gode resultater. Deretter ble tiltakene sortert på fylkenes rolle som 

samfunnsutvikler, myndighetsutøver eller tjenesteyter. Tiltakene er oppsummert i tabellen under. Deltakerne skulle også prioritere de viktigste av forslagene som ble 

lagt fram. Disse er markert med grønt i tabellen under. 
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Samfunnsutvikler Myndighetsutøver Tjenesteyter 

Bruke eksisterende regional planstrategi 
aktivt. 

Samordna planuttalelser. 
Holdningsskapende arbeid om universell 
utforming i skolen (grunnskole og 
videregående). 

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Bredt 
sammensatte ressursgrupper. 

Veiledning i Plan- og bygningslov. 
Temaet universell utforming som pensum i 
utdanningssystemet. 

Politisk og administrativ forankring for 
tiltakene. 

Klagebehandling Plan- og bygningslov. 
Påse at universell utforming legges inn i 
strategien for areal- og 
transportplanlegging (ATP).  

Benytte eksisterende regionale arenaer: 
Planforum, partnerskap for folkehelse, 
frokostseminar. 

Aktiv veiledning om ivaretakelse av 
universell utforming i samfunnsdelen av 
kommuneplan. 

Systematisk planlegging av kollektivtilbud. 

Utarbeide eksempelhefte eller lignende 
om universell utforming i kommunal 
planlegging. 

universell utforming som tema i 
konsekvensutredninger. 

Systematisk registrering av egne bygg med 
analyse og økonomiplan. 

Kartlegging av kommunesentre. 
Koble universell utforming opp mot 
samhandlingsreformen. 

 

Krav til universell utforming ved tildeling av 
tilskuddsmidler: Kultur, friluftsliv, 
folkehelse. 

Tydeliggjøre krav om universell utforming 
til utbyggere. 

 

Krav til universell utforming ved tildeling av 
andre midler: Spillemidler, skjønnsmidler 
etc.. 

 
 

Transport: universell utforming i hele 
reisekjeden. 

 
 

Studieturer.   

 


