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Tema 

Hva er K1 

• Nettverk for å styrke kommuners og fylkers arbeide 
med universell utforming 

 - 11 ressurskommuner (2009 –  

 - 8 pilotfylker (2010 –  

 - 45 nye kommuner (2010 –  

 - 6 nye fylker (2011 -  

• Tiltak i Handlingsplanen for universell utforming og 
økt tilgjengelighet 2009 – 2013  

 Ansvarlige departement:  

 - Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet 

- Miljøverndeaprtementet 

- Kommunal- og regionaldepartementet 

- Samferdselsdepartementet 

- Forbruker- og administrasjonsdepartementet    
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Tema 

11 fylker og 58 kommuner  
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Tema 

Gardermoen januar 2012:  

• Starte arbeidet mot avrunding av tiltaket i 2013 

• Holde tak i uu-arbeidet/nasjonale intensjoner 
utover prosjektperioden 2009 – 2013 

• Drøfte med ressurskommuner (”de 13”) og 
pilotfylker (”de 8”) om endringer av 
forventninger/oppgaver og tilskottsrammer for 
2013.  

• Drøfte forventninger / medvirkning / og 
tilskottsrammer ny kommuner og nye fylker 
(medvirkende fra 2010 og 2011). 

• Perspektiver på deltakelse av nye kommuner og 
nye fylker (fom 2012 og i 2013) 
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Tema 

Elementer i K1  

• Utvikle tiltaket og egenaktivitet i dialog  

• Rammevilkår for medvirkning (økonomi / 
tilskott / tilskottsordninger) 

• Møte nasjonale utfordringer og forventninger 
med opphav i lov og regelverk 

• Opparbeide kunnskap / motivasjon – 
motivasjon / forankring – forankring – 
forankring  

• Bevisthet og motivasjon som grunnlag for 
strategi for aktiv / forsert deltakelse i 2012 og 
2013 og varig arbeid utover dette.  
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Tema 

 
Gardermoen 2012: Forankring   
  

• Prosjektplanlegging  

 

Oppgaver: 

• Presentasjon av status for eget arbeidet med uu 
kommune /fylke 

• Utarbeid resultatmål for uu-arbeidet  

• Milepælsplan 2012 – 2013  

• Aktivitetsplan i detalj for første milepæler  

• Finne regionale fellestiltak 
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Tema 

Likeverd og allmenn nytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetanse - Kompetanseprogrammet K5 
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Tema 

Årlig rapportering  

• En ”temperaturmåling” på hvor de enkelte 
kommuner og fylker stå i forhold til de mål 
som er satt for året gjennom egne 
prosjektplaner   

• En mulighet for å se et helhetsbilde for alle 
kommuner og fylker med grunnlag for innspill 
til eventuelle korrigeringer og 
retningsendringer i prosjektet 

• Økonomisk forankring og allsidighet 

• Formidling av erfaringer og eksempler   
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Tema 

Ressurskommunene 

• Være forbilder og bidra til at andre kommuner 
øker kunnskap og innsats for universell 
utforming. 

• Være dialogpartner og bidragsyter i det 
nasjonale arbeidet for universell utforming. 

------ 

• Tverrsektoriell kompetanseheving i egen 
kommune og i nabokommuner.  

• Tilgjenglighetspris 

• Veiledning (brosjyrer, nettinfo, filmer) 

• Møteplasser; frokostmøter, brukerfora m.v 

• Uu-aspekter inn i egen planlegging  

------- 

• Utnytter tilskottsordninger  
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Tema 

Pilotfylkene  

• Formidling av kunnskaper og erfaringer - 
veiledning (materiell og nettsider)  

• Tydelighet  sektorene arealplanlegging og 
kulturvern, friluftsområder og folkehelse.  

• Tydelighet om krav til universell utforming i 
bruk av egne midler og i tilskuddsordninger.  

• Universell utforming på dagsorden som 
regional utfordring:  

– interregarbeid,  

– kartlegging av reiseliv og turistmål,  

– innovasjon og design i samarbeid med for 
eksempel Ungt entreprenørskap og 
gjennom work-shops, 
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Tema 

Prosjektkoordinatorene  

• Viktig rolle som pådriver, inspirator og koordinator  

• Lønnes for en stor del og i flertallet av 
stimuleringsmidlene  

Undersøkelse:  

• Hvor forankret i organisasjonen 

• Organisatorisk plassering  

• Yrkesbakgrunn  

• Rapportering  

 

Stabilitet og omløp / ressurskommuner: 

• Litt over halvparten har skiftet koordinator(er)   

• Litt under halvparten har hatt stabilitet  

• Koordinatorene som nasjonale ressurser    



12 

Tema 

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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Tema 

 
www.universell-utforming.miljo.no 
 
Det må fortsatt måkes vei 


