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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips nynorsk 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for nynorsk under 
”språk” 

Program  
10:00  Åpning, nytt fra/om Planavdelingen/KMD 

  Einar Lund, Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
10:15  Ny handlingsplan for universell utforming 

  Olav Rand Bringa, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  
10:45   Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1  

  Hild Kristin Morvik, eget firma  
 
11:30   Lunsj 
  
12:30   Drøfting og perspektiver på fylkes- og kommunerettet arbeid med   

  universell utforming 
•  Kort	  introduksjon/innlegg	  ”hva	  var	  vår	  innretning	  2009	  –	  13”	  
•  Gruppearbeid	  
•  PlenumsdrøBing	  

  
14:45  Oppsummering 
  
15:00  Slutt  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

13 . desember 2013                Samrøre BLD – MD universell utforming   
 
 

Planavdelingen 
•  Overført til det nye Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
(KMD) fra 1.01.2014 

•  Planavdelingen styrt av Sanner med 
virkning allerede fra 16.10.2013.  

•  Avdelingen sitter sammen med 
Klima- og miljødepartementet (tidl 
MD) fra 1.01.2014) i Kongens gt. 20  

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
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Departe-‐
mentsråd	  

Arbeids-‐
giverpoliFsk	  	  
avdeling	  

Avd	  for	  
bygg,	  

sikkerhet	  og	  
tjenester	  

Kommunal-‐
avdelingen	  

	  

Regional-‐
poliFsk	  
avdeling	  

Same-‐	  og	  
minoritets-‐
poliFsk	  
avdeling	  

Departe-‐
mentenes	  	  
service-‐
senter	  

Husleietvist-‐
utvalget	  

Kommunal-‐
banken	  

Distrikts-‐
senteret	   SameFnget	  

DataFlsynet	  

Stats-‐
sekretærer	  

Statsråd	   PoliFsk	  
rådgiver	  

Administra-‐
sjonsavdelingen	  

Kommunika-‐
sjonsenheten	  

KMDs organisasjonskart 

Selskapet	  
for	  indu-‐
strivekst	  
(SIVA)	  

Innovasjon	  
Norge	  

Inter-‐
nasjonalt	  
reindriBs-‐
senter	  

Kompetanse
senteret	  for	  

urfolks	  
reTgheter	  

-‐	  

Kongehuset	  Avdelinger med uu-oppgaver  
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Hovedfokus nye KMD 
Fornye – forenkle – forbedre 
  
•  Kriterier for god kommunestruktur. 15000 innb   
•  Alle skal ha et godt sted og bo. 6200 nye boliger 
•  Utviklingsprogram for byregioner. 33 kommuner. 26 mill kr 
•  Forenklinger i byggteknisk forskrift  
•  Framtidig regjeringskvartal  
•  Statlige planer 
•  Arealpolitikken ligger fast  
•  Færre innsigelser  
•  Statlig lokalisering  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Nettverkssamling K1 
Åpning – mål med samlingen mm 

Einar Lund 
seniorrådgiver 

Miljøverndepartementet 
Gardermoen, Scandic Airport hotell, 19. nov. 2012 

���Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 
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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

2009 - 2013 
 

Tiltak i handlingsplanen i MD   

•  K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell 
utforming i fylker og kommuner 
–  17 fylker – 88 kommuner  

•  P2 Uu i geografiske informasjonssystemer – 
Kartverket 
–  Tilgjengelighetsportalen 
–  Kartlegging kommunesentra  
–  Matrikkelen  

•  P3 Uu i friluftsliv – 
  DN/Miljødirektoratet 

–  Kartlegging friluftslivsområder  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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2009 - 2013 
 
 

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell 
utforming i fylker og kommuner  - 2009 -13 
•  Tiltaket har vokst – geografisk, tematisk og i deltakelse  
•  Prioritert ”hjem”-kommuner og –fylker for samlinger   
•  29 samlinger på 25 forskjellige steder. 1850 deltakere  
------  
•  Arbeidsform  

 Koordinator og nettverkssamlinger (strategi og innretning) (10) 
 Fagsamlinger (5) , fag- og nettverkssamlinger (13)  
 Søkerkonferanse (1)   

•  Kommune- (8) og fylkesvise samlinger (7); etter hvert felles (14) 
•  Utstillinger 
------ 
•  Spennvidde i tema og prosjektinnretning 

 Fagtema   
–  plan, bygg, boliger, uteområder, arkitektur, friluftslivsområder, kulturminnevern, lys, 

formidling, IKT 
 Metoder 

–  begreper, lovverk, prosjektplanlegging, organisatorisk forankring, fra prosjekt til realisering, 
kompetanse, programmering/utvikling av K1  

•  Nasjonale prosjektbeskrivelser – deltakervise prosjektplaner 
 
•  Husbanken, Direktoratet for naturforvaltning, Statens kartverk, Direktoratet for 

byggkvalitet, Deltasenteret, Riksantikvaren, Statsbygg, Statens vegvesen, Norsk designråd,  
HiGjøvik 
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2009 - 2013                 
 
 

Informasjon  
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•  www.planlegging.no under www.regjeringen.no 
•  Plannytt  
•  Nettsiden www.universell-utforming.miljo.no 

–  32 nyheter relatert til K1 i 2013  
–  hvorav åtte knyttet til K1-konferansen i Hamar 

•  Etablert  nettsiden www.uu-k1.no 
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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Mål i handlingsplanen – K1  
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 Innen 2015 – aktiv deltakelse:  
–  alle fylker mangler to) 
–  25 % av alle kommuner (mangler 19) 

          
   

 
 
 
 
 
 
 

 Mål 
 Drøfte opplegg og muligheter for fylkes- og kommunerettede tiltak for universell 
utforming i 2014. Innledninger om perspektiver, utfordringer og erfaringer. 
Gruppearbeide om forventninger, metodebruk og virkemidler  

  kommunene - regionalt nivå  - nasjonalt 
 2009 – 2013 - 2014                 
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