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Om KS

• KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 
for alle norske kommuner og fylkeskommuner 

• KS organiserer også ca 500 bedrifter. 

• KS skal sikre kommunesektoren best mulig 
rammebetingelser 



Kommunenettverk universell 
utforming

• Startet høsten 2014 opp det som fikk navnet 
«KS kommunenettverk universell utforming» 

• Skal foreløpig drive nettverket ut 2015. 



Kommunenettverk universell 
utforming

• Formålet med prosjektet er å sette fokus på 
strategier for å øke tilgjengeligheten til 
eksisterende bygninger og uteområder.

• I prosjektet vil man dele gode erfaringer og bidra 
til å utvikle nye enkle 
strategier/verktøy/metoder for å øke 
tilgjengeligheten til eksisterende bygninger og 
uteområder.

• Prosjektet skal ha et særlig fokus på enkle, viktige 
og lite kostnadskrevende tiltak for økt 
tilgjengelighet 



Arbeidet i nettverket

• Utfordrende å rigge spennende arenaer der 
deltakerne får dele sine gode erfaringer

• Deltakerne i nettverket har svært høy 
kompetanse og det er viktig å dra nytte av 
denne

• Eksterne innledere kontra interne prosesser

• Bruk av læringsnettverk/kommunenettverk er 
krevende –lettere å lage seminar  



Arbeidet i nettverket

• Vi har ikke med politisk ledelse i nettverket

• Vi har ikke med administrativ ledelse i 
nettverket 

• Et mangfold av fagfolk

• Både uerfarne og svært erfarne – dette kan 
være både en styrke og en svakhet 



Hvordan ligger vi an i nettverket?

• Utfordrende å finne de gode strategiene for 
universell utforming

• Ønske om at noen skal gi råd om hvilke 
verktøy man skal bruke, for eksempel finnes 
det mange ulike metoder for kartlegging av 
universell utforming 

• Det å finne enkle, viktige og lite 
kostnadskrevende tiltak for økt tilgjengelighet 



Rammer 2014 og 2015 

• 2 samlinger i 2014

• 3 samlinger i 2015

• 17 kommuner/fylkeskommuner med

• Prosesskompetanse fra INSAM 



Er universell utforming på sikt god 
kommuneøkonomi ?

• Jeg mener at universell utforming på sikt god 
kommuneøkonomi

• Men dette er påstand fra min side, som jeg ikke har 
forskningsmessig belegg for å hevde

• Sammenhengen mellom folkehelse og universell 
utforming

• Sammenhengen mellom gode boliger og universell 
utforming

• Sammenhengen mellom eldrebølgen og universell 
utforming 

• Inkluderende kommuner, inkluderende lokalsamfunn 
og inkluderende byer 



KS Folkevalgtprogram

• KS kurser 11500 folkevalgte

• Kommer med nytt kurstilbud sommeren 2015

• Nye kurshefter



Helse og omsorg i plan

• KS tilbyr et gratis kurs i Helse og omsorg i plan

• 30 studiepeng

• Studiesteder er Vestfold, Agder, Tromsø, 
Bergen og Lillehammer

• Universell utforming en del 



Inspirasjon

• Norske kommuner har flere ganger hentet 
inspirasjon utenfra 

• KS sammen med en del kommuner 
gjennomførte en studietur til Bilbao i 
september 2014

• Bilbao den beste studieturen vi har hatt innen 
universell utforming



Bilbao gav oss inspirasjon om

• Universell utforming, folkehelse, stedsskaping, 
stedsutvikling, strategier for inkluderende 
lokalsamfunn 

• Bruk av heiser og rullende fortau
• Bruk av turveier og sykkelveier
• Fått mesteparten av trafikken bort fra sentrum
• Fått laget underjordisk parkering for biler 
• Universell utforming av kollektivtrafikk 
• Universell utforming av bygg
• Byplanlegging 
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Avslutning


