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(Selznick,1957)

Tre spørsmål 



Thus, the task is not so much to see what no
one yet has seen, but to think what nobody
yet has thought about that which everybody
sees. 
Arthur Schopenhauer

http://www.goodreads.com/author/show/11682.Arthur_Schopenhauer


Universal
• relating to  or typical of the whole of mankind or 

of nature

• common to, involving, or proceeding from all 

• applicable to or affecting many individuals, 
conditions, or cases

• existing or prevailing everywhere

• capable of being used and understood by all

• versed in many fields of knowledge, activity, etc.

• designed or adapted for a range of sizes, etc. 

• a metaphysical entity 



Universelle trender

Among the great variety of 
developments that have 
occurred in the twentieth 
century, I did not, ultimately, 
have any difficulty in choosing 
one as the preeminent 
development of the period: the 
rise of democracy. 

Amartya Sen (1999), Democracy as a 
Universal Value 



Nye arenaer for utfoldelse

• Inkluderende - mer en 
tilgjengelige

• Integrerte - mer en 
summen av deler

• Interaktive – mer enn hver 
for oss

• Innovative - mer enn å 
møte krav

• Intense – mer enn å spare 
ressurser og penger

• Inspirerende – mer enn 
underholdende





Universell politikkutforming – mot alle odds ?
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• Oppsplittet forvaltning med sterke sektor-
departementer og svak samordning.

• Behov for vertikal samordning både innenfor statlig 
sektor og mellom stat og kommune.

• Mål- og resultatstyringssystemet er innrettet på mot  
sektorstyring.

• Spørsmål om budsjettprosessen sikrer finansiering av 
tverrsektorielle oppgaver.. 

• Stortingsmeldinger mv gir muligheter for sam-ordning, 
men iverksetting får mindre fokus.

• Tverrsektorielle fora kan ha stor for informasjons- og 
kunnskapsutveksling. 



Innovasjon for utfoldelse

• Produkter/fysiske løsninger

• Tjenester

• Prosessene

• Perspektiv/fokus

• Organisatorisk (governance)

• Retorisk  (språket)



Samspill for utfoldelse

Politikk

(prioriteringer,  
helhetsløsninger)

Fag

(planlegging, uu, mv.)

Ledelse

(strategi, organisering, 
samarbeid, prosesser) 



Rammeverk for by- og stedsutvikling

Ide
(utfoldelse)

Konsept Design
(utforming)

Realisering

Innhold

Fysisk

Organisering

Finansiering



Hvilke frukter skal vi plukke ?

Direkte
virkning

Potensial

Lave kostnader

Lite tidkrevende

Lite involvering

Lite kompetanse

Lite behov verktøy 
og systemer

Lite detaljerte



KS nettverk – mulig fokus 

• Forsterke satsninger og prosjekter 

• Foregangsgruppe for 
kommunesektoren

• Identifisere prosjekter hvor 
medlemmene deltar

• Kompetanseutvikling for deltakerne

• Helhetlig og integrert strategi for 
egen virksomhet og lokalsamfunn –
ulik tilnærminger.

• Personer med utfyllende roller og 
perspektiv



Mulige prosjekter - eksempler

• Verktøy for kartlegging

• Indikatorer for universell utforming 
(utfoldelse?)

• Vaktmesteropplæring – utvikling/drift.

• Nettverksportal/nettsted/blogg/app el 
for gode ideer.

• Kreativ finansiering uu

• Sosial og kulturell inkludering - case

• Integrasjon av uu i fagopplæringen 

• Opplæring bestillerkompetanse

• Kommunale servicesentre 

• Universelle valglokaler 2015


