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1. Noen basisforutsetninger 



• Likeverd 

• Deltakelse 

• Demokrati 

• Like muligheter 

• Folkehelse 

• Forhindre samfunnsskapte barrierer 

… det handler om folks liv! 

Likeverdige muligheter 



Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal 
ha samme mulighet som andre til personlig 
utvikling, deltagelse i samfunnet, trygge 
levekår og god livskvalitet. Universell 
utforming er en langsiktig strategi for å 
gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og 
forhindre diskriminering. Prinsippet om 
universell utforming bidrar til å sikre 
likeverdige muligheter for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.  

Nasjonale forventninger 



2. Kommuneplanen 



• Motivasjon og begrunnelse for hvorfor 
UU er viktig 

• Hva kommunen vil oppnå med UU 

• På hvilke områder er det særlig viktig å 
jobbe med UU 

 

… hvordan gjøre UU til et politisk viktig 
tema? 

 

Samfunnsdelen bør inneholde: 



• Tilstrekkelige bestemmelser og 
retningslinjer til at reguleringsplaner og 
annen saksbehandling må hensynta UU 
på adekvat måte 

Arealdelen bør inneholde: 



Kommuneplanens  
samfunnsdel 

Gran kommune 





Kommuneplanens  
samfunnsdel 

Hamar kommune 
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Kommuneplanens arealdel 

Hamar kommune 











Boligplan 
(generelt om boligutvikling) 

Hamar kommune 





Reguleringsplan utstillingsplassen 
(ved siden av Scandic for de lokalkjente …) 

Hamar kommune 



Planbeskrivelse 



Der manglet bestemmelser om universell 
utforming – bortsett fra noen formuleringer 
knyttet til utomhusplanen 



Men der var det på plass – knyttet til 
fellesområder, parkering og bussholdeplass 



Formingsveileder universell utforming  
for Hamar sentrum 

Hamar kommune 





Hamar kommune – formingsveileder sentrum 







• Hvor konkret og detaljert bør 
samfunnsdelen være? 

• Hvordan sikre overgang til andre plannivå 
og gjennomføring? 

 

… det er vel egentlig spørsmålet om 
«hvordan omsette plan til handling?» 

Fra kommuneplan til virkelighet 



et hefte som kan være 
nyttig i arbeidet med 
implementering av 
lovverkets nye krav … 
mange eksempler fra 
ulike planer og for å 
konkretisere hva som 
ligger i begrepet 
“universell utforming” 

Men det er hjelp å få … 





3. Omsetning gjennom planverket 
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Plansystem og sammenheng 

§ § § 
Lover 

Rikspolitiske  

retningslinjer 

Nasjonale  

føringer 

Fylkesplaner 

Fylkesdelplan 

Jordvernstrategi 

Kommunale  

detaljplaner 

Overordnede 

kommunale  

planer 

Internasjonale avtaler 
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KPL Gran kommune – andre planer 

• For at Kommuneplanens samfunnsdel skal bli et godt 

overordnet styringsverktøy, forutsettes det at planer på lavere 

nivå i plansystemet utarbeides i samsvar med styringssignalene 

i samfunnsdelen.  



• Planstrategi 

• Kommuneplan 

•Budsjett og økonomiplan 

•MÅLENE 
(de skal det rapporteres på!) 

Inn i styringsdokumenter 



• Kommuneplanens arealdel 

• Områdeplan 

• (Temaplan) 

• Reguleringsplan 

• Byggesaksbehandling 

• Gjennomføring av byggeprosjektet 

Gjennom arealplaner 



• Mulighetsrom 

• Styringsverktøy – også for enkeltsakene 

• Viktig og engasjerende tema for flere enn 
planleggerne 

• En arena for å fastlegge ønsket 
samfunnsutvikling 

… hvis vi får det til blir samfunnsdelen et 
kraftfullt styringsverktøy – også for UU 

Hvordan gjøre planlegging til … 



4. UU – en tverrfaglig utfordring 



• Plan, byggesak, folkehelse, ergoterapeut, 
helse, arkitekt, ingeniør, vedlikehold … 
brukere osv – og ledelse og politisk nivå 

• Må snakke sammen – med samme språk 
– forstå hverandre – og samarbeide 

Ingen eier kunnskapen om UU 
alene 



Kjeden må henge sammen … 

 

… hvis det glipper underveis blir resultatet 
deretter 



• Noen som ser muligheter 

• Ressurspersoner – ildsjeler 

• Kompetanse 

• Forankring i politisk OG adm ledelse 

• Resultater å vise fram 

• Politiske beslutninger som vil skape noe 
bedre i morgen enn i dag 

Vi trenger 



5. UU – noen utfordringer 



• Kommunene er presset på ressurser: 
«Har vi råd til å satse på noe annet enn 
UU?» – med tanke på framtidige 
kostnader … 

Framtidige ressurser 



Eiendomsutviklerne har ikke et primært 
samfunnsansvar i å fremme UU – de skal 
drive forretning. Hvordan få til: 

• Klar forankring i lov/forskrift 

• Hensiktsmessighetsbegrunnelse 

• Kommersiell motivasjon 

• Nye bygg ok – problemer med eldre bygg 
Kan bygg bli stående tomme fordi vi ikke får løst UU på en 
god måte?? 

 

Ulike samfunnsoppdrag 



• Hvordan gjøre hele reisekjeder universelt 
utformet 

• Hvordan legge til rette i reiselivsbedrifter 
og for friluftstilbud – både i og særlig 
utenfor byer og tettsteder 

Reisekjeder og reiseliv 





• Hva når terrenget ikke tillater gode UU-
løsninger (eks: Hadeland VGS) 

• Hva med områder for fritidsbebyggelse 

• Hva med eksisterende publikumsbygg 

• Hva når det blir mye bra – men ikke helt 
godt nok? 

 

… det beste må ikke bli det godes fiende 

Flere utfordringer … 



6. UU – noen muligheter 



• Hva kan vi spille på i samarbeid med de 
kommersielle aktørene? 

• Hvordan kan vi skape handlingsrom 
sammen med dem for bedre løsninger? 

• Hotellbransjen er i ferd med å sette noen 
standarder … 

Litt dynamisk tilnærming 









• Fra prosjektering 

• Fra parkering og videre inn 

• Bevegelse, syn, hørsel, allergi 

• Også personalet trenger kompetanse 

• HC-forbundet: «Ser bra ut» 

• Gjort noen feil – retter mest mulig 

«Det er en menneskerett å bo på hotell» 

Rica Elverum 









• Både som samfunnsutvikler, tjenesteyter 
og forvaltningsmyndighet må det 
offentlige gå foran og være pådriver for 
ønsket samfunnsutvikling 

• Det er del av vårt samfunnsansvar til å 
levere OG etterspørre UU-løsninger 

• «feie for egen dør» – og det har vi blitt 
ganske gode til! 

Utnytte det offentliges roller 



• Få UU inn på budsjettene (2025!) 

• Utnytte mulighetene når andre 
oppgraderinger er påkrevd (vinn-vinn) 

• Veilede andre aktører 

• Bidra til kompetanseheving 

 

Samfunnsdelens ambisjoner må gå ut over 
det som løses i påfølgende arealplaner 

 

Bruke mulighetene 



Flere plan i UU-arbeidet 

Overordnet 

• Det store bildet 

• Få samfunnet til å 
gjøre de riktige 
tingene 

• Påvirke 
samfunnsutviklingen 

Samfunnsutviklerrollen 

Detaljert 

• Det lille bidet 

• Få aktørene i 
samfunnet til å gjøre 
tingene riktig 

• Følge opp 
samfunnsutviklingen 

Forvalterrollen 



7. UU – noen suksesskriterier 



• God forankring i samfunnsdelen 

• Gjennomslag gjennom plansystemet 

• Finansiering i økonomiplanen 

• Forankring i politisk og administrativ 
ledelse 

• Tverrfaglig jobbing 

• Bruke kompetansemiljøer 



• Bruke kompetansen hos brukergrupper 

• Følge opp i byggesaksbehandlingen 

• Se hva andre har gjort 

• Lære av erfaringer, feil og gode eksempler 

• Utnytte «the golden hour» – i andre 
prosesser 

 



• Gjøre det viktig å ha god universell 
utforming 

• Bruke hele spekteret av det offentliges 
virkemidler og handlingsrom 

 



Avslutning 



Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det  

muliges kunst. 

Den skal være noe mer. 

Den politikk som er i pakt med fremtiden, 

må gå ut på å gjøre mulig i morgen,  

det som er umulig i dag. 
 

Carl Joachim Hambro (1885–1964) norsk politiker 

 

Om politikk … 



Universell utforming er en 
langsiktig strategi for å gjøre 
samfunnet tilgjengelig for alle og 
forhindre diskriminering 
 
 
… det vil jeg våge å kalle en bedre morgendag 
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Lykke til  

www.hedmark.org 


