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• Pilotfylkene (2009 – 2013)  
• Aust-Agder   

• Finnmark  

• Rogaland  

• Nord-Trøndelag  

 
• Felles nasjonal prosjektbeskrivelse 
• Egne resultatmål 
• Rapportering på måloppnåelse 
• Dokumentasjon og publisering 
• Prosjekter 2013 
 

  

Hele samfunnet for alle!  
 

 

 
• Østfold  
• Hedmark og Oppland  
• Møre og Romsdal  
 



• Nye fylker (2011 – 2013)  

• Vest- Agder  (2011) 

• Sør- Trøndelag (2011) 

• Sogn og Fjordane (2011) 

• Telemark  (2011) 
• Buskerud (2011) 

 
• Tilsagnsbrev 2011, 2012, 2013 
• Rapportering på aktivitetsplaner 
• Dokumentasjon og publisering 
• Prosjekter 2013 
 

  

Hele samfunnet for alle!  
 

 
• Oslo (2012) 
• Nordland (2012) 
• Hordaland (2012) 
• Vestfold (2013) 
• Akershus (2013) 
 



Felles prosjektbeskrivelse  
Hovedmål 1 

Integrere universell utforming i regional 
virksomhet og være forbilder for kommuner 
og fylker 

• Resultatmål 1.1 

Ha konkretisert regionalpolitiske utfordringer knyttet 
til universell utforming i et handlingsprogram 

 

   

 Foto: Fylkesmannen i Telemark 



Hovedmål 2 

Bistå kommunene innenfor sitt eget fylke  til å bli gode på 
universell utforming 

• Resultatmål 2.1 

Ha etablert egne pilotkommuner i eget fylke 

• Resultatmål 2.2 

Ha bidratt til samarbeid mellom kommuner og nasjonalt 
utviklingsarbeid som angår geografiske informasjonssystemer 
for innhenting og presentasjon av data om universell utforming 
(jfr. tiltak P2) 

• Resultatmål 2.3 

Ha bidratt til samarbeid mellom kommuner og nasjonalt arbeid 
knyttet til friluftsområder og lokal luftkvalitet (jfr. tiltak P3) 

 



Hovedmål 3 

Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for 
universell utforming ved å ta initiativ og medvirke i ulike 
nettverk og samarbeidsfora 

 

• Resultatmål 3.1 

Stått til disposisjon for utvikling og gjennomføring av tiltak K5: 
Kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene 

 

• Resultatmål 3.2 

Bidratt til utvikling av et program med fokus på universell 
utforming i kommunesentraene (jfr. tiltak P1) 

  



Hovedmål 3 

Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for 
universell utforming v ed å ta initiativ og medvirke i ulike 
nettverk og samarbeidsfora 

 

• Resultatmål 3.3 

Bidratt til utvikling og samordning av verktøy og 
veiledningsmateriell for utvikling og av universell utforming i  
kommunale planer. 

 

• Resultatmål 3.4 

Ha invitert et nabofylke/vennskapsfylke 

  



Hovedmål 4 

 

Initiere og delta i delprosjekter sammen med andre fylker, 
kommuner, nasjonale og/eller regionale kompetansemiljøer 

 

• Resultatmål 4.1 

Ha initiert / deltatt i delprosjekter 



Hovedmål 5 

Aktiv og utadrettet kunnskaps- og resultatformidling 

 

• Resultatmål 5.1 

Publisering av artikler og nyheter 

 

• Resultatmål 5.2 

Formidling på kurs og konferanser 

 

• Resultatmål 5.3 

Synliggjøring på egen nettside hos fylkesmann/fylkeskommune 



Pilotfylker: Egne resultatmål  

• Reiseliv 

• Friluftsliv 

• Samferdsel (BRA- midler) 

• Gjenreisningsbygg 

• Stedsutvikling 

• Folkehelse 

• Samarbeid med privat næringsliv 

• Formidlingsprosjekt 

• Utbyggingsprosjekt 

• Natur- og kulturlandskap 

• Samarbeidsmodeller 

 

 

 Foto: Terje Skåre 

MS Fjordkatt. 
Foto: Rogaland fylkeskommune 



Nye fylker:  
Tilsagnsbrev og aktivitetsplaner 

 

• Midlene skal støtte opp under arbeidet 
med implementering    av universell 
utforming i                             

    - egen virksomhet                              

    - regional planlegging og veiledning  

    - kommunal virksomhet 

 

• Fylkenes aktivitetsplaner er  

     grunnlag for tildeling av midler     

    Foto: Fylkesmannen i Telemark 

 
 
 
Foto: Buskerud fylkeskommune 



• Felles nasjonal prosjektbeskrivelse 

• Egne prosjektplaner og aktvitetsplaner 

• Eierskap til prosjektet 

• Rapportering 

• Nettverksamlinger  

• Fagkonferanser 

Tiltak K1 Metode  

 
 
          Foto:www.uu-K1.no 



Statusrapportering / egenevaluering  

fra fylkene 2010 - 2013 

Status for arbeidet med målet angis på en 

skala fra 1 til 3, der 

– 1 betyr lite tilfredsstillende  -  Symbolisert ved 

              rød farge  

– 2 er tilfredsstillende    -  Symbolisert ved 

              gul farge 

– 3 er meget tilfredsstillende  -  Symbolisert ved 

              grønn farge 

 

13.05.2014 

Rapportering 



 
 

  

    Antall som har valgt 

Hovedmål Resultatmål 2010 2011 2012 2013 

1.Integrere universell utforming i regional virksomhet  
og være forbilde for fylker og kommuner.  

  1.1 Ha konkretisert regionalpolitiske 
utfordringer knyttet til universell 
utforming i et handlingsprogram.  

4 5 6 5 

2. Bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli  
gode på universell utforming.  

  2.1 Ha etablert nye pilotkommuner i 
eget fylke. 

5 7 5 3 

  2.2 Ha bidratt til samarbeid mellom 
kommuner og (..) geografisk 
informasjonsinnhenting.  (jfr. tiltak P2).  

4 3 2 2 

  2.3 Ha bidratt til samarbeid mellom 
kommuner og nasjonalt arbeid knyttet 
til friluftsområder og lokal luftkvalitet   
                                           (jfr. tiltak P3).  

3 3 2 2 

Rapportering pilotfylker 



 
 

  

    Status 

Hovedmål Resultatmål 2010 2011 2012 2013 

1.Integrere universell utforming i regional virksomhet  
og være forbilde for fylker og kommuner.  

  1.1 Ha konkretisert regionalpolitiske 
utfordringer knyttet til universell 
utforming i et handlingsprogram.  

1,50 2,20 2,33 2,40 

2. Bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli  
gode på universell utforming.  

  2.1 Ha etablert nye pilotkommuner i 
eget fylke. 

2,33 2,71 2,67 2,00 

  2.2 Ha bidratt til samarbeid mellom 
kommuner og (..) geografisk 
informasjonsinnhenting. (jfr. tiltak P2).  

1,75 2,00 2,00 2,00 

  2.3 Ha bidratt til samarbeid mellom 
kommuner og nasjonalt arbeid knyttet til 
friluftsområder og lokal luftkvalitet   
                                           (jfr. tiltak P3).  

2,33 2,67 2,50 3,00 

Rapportering pilotfylker 



 
 

  

    Antall som har valgt 

Hovedmål Resultatmål 2010 2011 2012 2013 

3. Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale  
arbeidet for universell utforming ved å ta initiativ  
og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora   

  3.1 Stått til disposisjon for utvikling og 
gjennomføring av tiltak K5 

4 5 7 6 

  3.2 Bidratt til utvikling av et program 
med fokus på universell utforming i 
kommunesentraene (se tiltak P1) 

2 2 3 2 

  3.3 Bidratt til utvikling og samordning av 
verktøy og veiledningsmateriell for 
utvikling av universell utforming i 
kommunale planer.   

1 2 2 2 

  3.4 Ha invitert et 
nabofylke/vennskapsfylke.   

1 3 3 4 

Rapportering pilotfylker 



 
 

  

    Status 

Hovedmål Resultatmål 2010 2011 2012 2013 

3. Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale  
arbeidet for universell utforming ved å ta initiativ  
og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora   

  3.1 Stått til disposisjon for utvikling og 
gjennomføring av tiltak K5 

2,25 2,40 2,14 2,50 

  3.2 Bidratt til utvikling av et program 
med fokus på universell utforming i 
kommunesentraene (se tiltak P1) 

1,33 2,50 2,33 3,00 

  3.3 Bidratt til utvikling og samordning av 
verktøy og veiledningsmateriell for 
utvikling av universell utforming i 
kommunale planer.   

1,33 2,50 
 

2,50 
 

3,00 

  3.4 Ha invitert et 
nabofylke/vennskapsfylke.   

2,00 1,67 2,33 2,50 

 
Rapportering pilotfylker 

 



 
 

  

    Antall som har valgt 

Hovedmål Resultatmål 2010 2011 2012 2013 

4.Initiere og delta i delprosjekter sammen med  
kommuner, nasjonale og/eller regionale  
kompetansemiljøer.   

  4.1 Ha initiert/deltatt i delprosjekter   7 6 6 5 

5. Aktiv og utadrettet kunnskaps- og resultatformidling.   

  5.1 Publisering av artikler og nyheter   6 7 2 3 

  5.2 Formidling på kurs og konferanser   6 6 7 5 

  5.3 Synliggjøring på eget nettsted hos 
fylkesmann/fylkeskommune   

6 7 7 4 

Rapportering pilotfylker 



 
 

  

    Antall som har valgt 

Hovedmål Resultatmål 2010 2011 2012 2013 

4.Initiere og delta i delprosjekter sammen med  
kommuner, nasjonale og/eller regionale  
kompetansemiljøer.   

  4.1 Ha initiert/deltatt i delprosjekter   2,43 2,33 2,67 2,80 

5. Aktiv og utadrettet kunnskaps- og resultatformidling.   

  5.1 Publisering av artikler og nyheter   2,17 2,43 2,00 2,00 

  5.2 Formidling på kurs og konferanser   2,83 2,67 2,43 2,60 

  5.3 Synliggjøring på eget nettsted hos 
fylkesmann/fylkeskommune   

1,80 2,43 2,00 2,00 

Rapportering pilotfylker 



 
 

  

 Innsats- 

område 
 

 Beskrivelse 
 

Antall som 

har valgt 

Kommunal plan og strategi  

 Prosess for utarbeidelse av kommunal plan og strategi for 

arbeid med universell utforming 
1 

Kartlegging som følge av nytt lovverk   

  Kartlegging som følge av ny PBL, DTL eller ny folkehelselov. 
Herunder videreføring av planlegging (….) som grunnlag for 
senere iverksetting av tiltak og aktiviteter  

1 

 Registrering/vurdering av kommunesentra og friluftsområder  

  Registrering og eller vurdering av tilgjengelighetstilstanden i 
kommunesentra og friluftsområder, basert på allerede 
gjennomført / tilrettelagt  av Statens Kartverk og DN gjennom 
Friluftsrådenes  landsforbund /regionale friluftsråd    
 

3 

Rapportering nye fylker 2011 



 
 

  

 Innsats- 

område 

 Beskrivelse 

 

Antall 

som har 

valgt 

Status 

Verktøy og veiledningsmateriell 

Bidra til utvikling og samordning av verktøy og 
veiledningsmateriell for utvikling av universell 
utforming i kommunale planer.  

3 2,0 

Kommunal plan og strategi 

  Bidra til å utvikle en strategi for arbeidet med  
universell utforming i kommuner 

3 2,0 

 Utviklingsprosjekter 

  Delta i utviklingsprosjekter om universell utforming 
innenfor rammen av regjeringens handlingsplan  

3 3,0 

Kompetanseheving 

Bidra til kompetanseheving om universell utforming 
både i egen organisasjon og i kommuner i fylket  

3 2,3 

Rapportering nye fylker  2012- 2013 



Stimuleringsmidler via fylkene til foregangskommuner 
 
• Mål: Flere kommuner som satser på strategien  universell utforming 
• Stimuleringsmidler til:  
 - oppstartmidler til utviklings- og koordineringsoppgaver 
 - planlegging og kompetanseheving 
• Kommunene rapporterer til fylket 
 
• Antall nye foregangskommuner: 
 2010: 36  (inntil kr. 100 000 pr kommune) 
 2011:   8  (inntil kr. 100 000 pr kommune)  
 2012: 25  (kr. 50 000 pr kommune)  
 2013:   7  (kr. 50 000 pr kommune)  
 

 Foregangskommuner/pilotkommuner 



Oppsummering pilotfylkene (2009 – 2013) 
• Aust-Agder  
• Finnmark  
• Rogaland  
• Nord-Trøndelag  

 

• Østfold  
• Hedmark og Oppland  
• Møre og Romsdal  
 

• Blitt  vesentlig mer fornøyd med egen innsats fra 2010 til 2013. 
• Har arbeidet med jevnt mange resultatmål hele perioden,  
      unntatt 2013 (vesentlig færre). 
• Stor variasjon med hensyn til måten fylkene arbeider med uu på: 

• Forankring – organisatorisk plassering 
• Samarbeid FM/FK 
• Omfang / ressursinnsats 
• Valgte innsatsområder 

• Alle har gjennomført ”særskilte prosjekter 2013”. 
• Alle har aktivisert nye kommuner med i K1 . 

• Blitt  vesentlig mer fornøyd med egen innsats fra 2010 til 2013. 
• Har arbeidet med jevnt mange resultatmål hele perioden,  
      unntatt 2013 (vesentlig færre). 
• Stor variasjon med hensyn til måten fylkene arbeider med uu på: 

• Forankring – organisatorisk plassering 
• Samarbeid FM/FK 
• Omfang / ressursinnsats 
• Valgte innsatsområder 

• Alle har gjennomført ”særskilte prosjekter 2013”. 
• Alle har aktivisert nye kommuner med i K1 . 



Oppsummering nye fylker (2011-2013) 
 

• Telemark 
• Buskerud 
• Sogn og Fjordane 
• Sør-Trøndelag 
• Nordland 
 

• Små midler, men viktig som katalysator for igangsetting. 
Derfor: Det kommer mye ut av midlene. 

• 5 fylker har mottatt  prosjektmidler 2013 til 6 prosjekter 
• Alle fylker har aktivisert nye kommuner med i K1. 
• Godt samvirke mellom FM og FK. 

• Små midler, men viktig som katalysator for igangsetting. 
Derfor: Det kommer mye ut av midlene. 

• 5 fylker har mottatt  prosjektmidler 2013 til 6 prosjekter 
• Alle fylker har aktivisert nye kommuner med i K1. 
• Godt samvirke mellom FM og FK. 

  
• Hordaland 
• Akershus 
• Vestfold 
• Vest-Agder 

 



Erfaringer og eksempler T-1540 

• Lærende prosesser 

• Brukermedvirkning  

• Eksempler med overføringsverdi 

• Bidrag fra praksisfeltet til 

nasjonal kunnskapsutvikling 



Eksempler hovedmål1 
Universell utforming i regional planlegging 

    

Møre og Romsdal fylkeskommune: 
Universell utforming  ett av seks 
gjennomgående perspektiv i Fylkesplan 
2013- 2016 

Telemark: Universell utforming og 
sentrumsnære turveger i alle 
kommuner  



Eksempler hovedmål 2 
Bistå kommuner i universell utforming 

• Hordaland: 

 
Strandvegen, Nordheimsund  

i Kvam herad 
Ålesund: Universell utforming  og 
tilpasning til verneverdig 
bygningsmasse som preger byens 
identitet og egenart.  

 
 
 
Foto: Kristiansand kommune 



Eksempler hovedmål 3 
Dialogpartner i det nasjonale arbeidet 

Foto: Fylkesmannen i Telemark 

 
 
 
 
  Foto: Kvam herad 

Nord- Trøndelag:  
Temadager om universell utforming 

Hedmark og Oppland: 
Veiledningshefte 



Eksempler hovedmål 4 
Initiere og delta i delprosjekter 

Sør – Trøndelag: 
Funksjonsattest for bolig.  

Oppland: Mímisbrunnr Klimapark  



Eksempler hovedmål 5 
Kunnskaps- og resultatformidling  

         Foto:www.uu-K1.no 

Rogaland fylkeskommune: 
www.tilgjengelighet.no 
Med: Brukermedvirkning og 
kartleggingsmetode for 
universell utforming av bygg, 
anlegg og uteområder  i 
Rogaland fylkeskommune 

 

Kristiansand kommune og  
Høgskolen i Gjøvik med stand på 
konferansen «Du skal få en dag i mårå», 
Hamar 24.10 2013 

http://www.tilgjengelighet.no/


Prosjekter 2013 

• Kommuner og fylker som ressurser  

• Tematiske prosjekter 

• Nasjonalt perspektiv  

• Samarbeidspartnere  

• Sluttrapportering 
 (frister for levering: 15.02- 15.06. 2014) 

• Formidling 
 Sluttrapporten fra prosjektene publiseres  

 på:  www.uu-k1.no 

 

 
          Foto: www.uu-K1.no 

http://www.uu-k1.no/
http://www.uu-k1.no/
http://www.uu-k1.no/


26 prosjekter 2013 

 
          Foto: www.uu-K1.no 

Tematisk oversikt  prosjekter 
(hvert prosjekt kan involvere mange aktører) 

Antall 

Friluftsområder - turveier 3 

Naturmål /opplevelser 5 

Kulturminner/ mål og opplevelser 2 

Lokalt planarbeid og veiledere  
(sentrumsplan/ gatebruksplan/ lysplan/ kulturminneplan) 

8 

Prosjekteringsverktøy og kartleggingsverktøy 2 

Dokumentasjon /eksempelsamling/ kompetanseprogram 6 



www.uu-k1.no 
 

Inneholder: 
• Informasjon om tiltak K1 
• Eksempler med søkeord fra kommuner og fylker 
• Årsrapporter og prosjektrapporter 2009- 2013 
• Rapporten T- 1540  
• Billedbank 
• Lukket galleri med maler og logo 
• Nettbutikk 
• Foredrag, innlegg og referater fra alle konferanser og 

nettverkssamlinger 2008- 2013 

http://www.uu-k1.no/
http://www.uu-k1.no/
http://www.uu-k1.no/


Takk for oppmerksomheten! 
 

Mer informasjon: 
www.uu-k1.no 

www.universell-utforming.miljo.no 
 
 
 

Hild Kristin Morvik 
hkmorvik@outlook.com 

 

http://www.uu-k1.no/
http://www.uu-k1.no/
http://www.uu-k1.no/
http://www.universell-utforming.miljo.no/
http://www.universell-utforming.miljo.no/
http://www.universell-utforming.miljo.no/

