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Regjeringens politikk for universell utforming. 

Fra Sundvollenerklæringen 

• Regjeringen vil arbeide videre for et universelt utformet 
samfunn. 

• Regjeringen vil arbeid efor å følge opp intensjonen i FN-
konvensjonen for funksjonshemmede om et samfunn med 
plass til alle uavhengig av funksjonsevne.    

• Regjeringen vil legge vekt på universell utforming innen 
IKT. 

  

Ellers 

• Visjonen om Norge universelt utformet 2025 står ved lag.  

 

Avklaringer som pågår 

• Innretning og organisering av arbeidet videre 
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Løpende arbeid  

• Standardisering (Standard Norge) 

• Informasjonsprogram rettet mot privat sektor i byggebransjen. 
(Direktoratet for byggkvalitet) 

• Kompetanseheving i universitets- og høyskolesektoren. 
(Universell ved NTNU) 

• Informasjon og kompetanse rettet mot næringslivet. Ny 
innovasjonspris for universell utforming. (Norsk designråd) 

• Indikatorer for universell utforming (Deltasenteret, Difi, Dibk,  
Husbanken, Statens kartverk, flere departementer) 

• Tilskuddsordninger IKT/UnIKT og uu i kommunene (Deltasenteret) 

• Ny universell likestillings- og diskrimineringslov (BLD) 

• Inkludering av universell utforming i løpende tiltak og satsinger.  
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Aktuelle trender og utfordringer 

• Områder som fungerer bra 

– Nye bygninger baseres på TEK 10 

– Statlig transportpolitikk. Systematisk 
planlegging og framdrift i Nasjonal transportplan 

• Områder hvor det gjenstår mye arbeid 

– Eksisterende bygninger 

– Eksisterende uteområder og infrastruktur 

– Regional transportpolitikk 

 

I tillegg  

• Behov for fornyelse og faglig diskusjon av innhold 
og forståelse av universell utforming.  

• Framdrift og utvikling til 2025.  
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Hva vi arbeider med nå 

Forbereder 

• Opplegg for innhold og forståelse av universell 
utforming. 

• Scenarier 2025. Effekt av universell utforming i 
samfunnet. 

• Effektiv oppgradering til universell utforming i 
kommunene inkludert ideologien lavthengende 
frukter og systematisk vedlikehold. (KMD, BLD, KS, 
Deltasentret, Dibk, Husbanken, Statens kartverk 
mfl.) 
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Akkurat nå  

• Forsøk ved Norsk 
forskingslaboratorium for 
universell utforming ved 
Høyskolen i Gjøvik knyttet til 
forenkling krav om universell 
utforming i TEK 10.  

  

Foto: Norsk forskingslaboratorium for universell utforming  


