Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker
og kommuner

Underveissamling
Bergen 9. – 10. mars 2015
Innbydelse og program

Innbydelse, påmelding
Bakgrunn:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har igangsatt tiltaket Fylkes- og kommunerettet arbeid
med universell utforming med deltakelse fra fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner som en del
av sitt arbeid med Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker og kommuner.
Første samling ble holdt på Gardermoen i november 2014. Tiltaket fikk da navnet K2 Universell
utforming mot nye høyder. Se http://uu-k1.no/gardermoen/
Tiltaket skal medvirke til at regionale myndigheter og kommunene skal være i stand til å utvikle og
forvalte arbeidet med universell utforming på en god måte. Elleve fylker og 40 kommuner deltar.
Husbanken og Deltasenteret er med i ledelsen av tiltaket.
Samlingen er lagt i forkant av Husbankens internasjonale konferanse Universell utforming – neste
generasjon den den 11. mars. Se: http://www.husbanken.no/universell-utforming/universellutforming-neste-generasjon-11032015/
Målgruppe for samlingen:
Kontaktpersoner/koordinatorer i kommuner og fylker og andre som tiltaket og programmet kan
være aktuelt for.
Mål med samlingen:
Samlingen skal utdype utfordringer og muligheter i arbeidet med universell utforming. Den vil
omfatte flere og enkelte andre tema enn på Gardermoen og vil opprettholde oppmerksomheten på
godt og rasjonelt prosjektarbeid og på å formidle resultater.
Praktisk informasjon og påmelding
Stedet er Scandic Ørnen hotell, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen, mandag 9. mars kl 1000 – tirsdag
10. mars. kl 1700. Departementet dekker møterom, lunsj begge dager og felles middag kvelden
09.03. Ingen konferanseavgift. Se evt http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Bergen/Ornen/
Kort veg fra Bergen stasjon og Bybanen.
Påmelding skjer innen 16. februar til departementet v/Anne Haug på adresse ash@kmd.dep.no eller
tlf 22 24 59 01. Det oppgis navn, e-adresse, tlf, arbeidsgiver, deltakelse én eller begge dager, evt ikke
middag 09.03 og evt. personlige opplysninger vedrørende mat og annet for de deltakerne
påmeldingen gjelder for.
Overnatting og reise dekkes av deltakerne. Bestilling til departementets tilbudte pris – 1195 kr pr
enkeltrom - skjer til hotellet innen 16. februar på. tlf 55375000, tast 2 resepsjonen, eller på e-post til
Inger-Marie Andal, ingermarie.andal@scandichotels.com
Det betales kontant/med kredittkort hvis ikke det gjøres annen direkte avtale. Rom kan også bestilles
etter 16. februar, men da garanterer ikke hotellet avtaleprisen. Rombestillingen kan også inkludere
overnatting til 11. mars (Husbankens konferanse)

