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

 
 

 

Samling  
Gardermoen 16. september 2015 

Innbydelse og program 
Bakgrunn:  
Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming har deltakelse fra fylkeskommuner, 
fylkesmenn og kommuner. I tiltaket deltar nå elleve fylker og 39 kommuner. Tiltaket skal medvirke til 
at regionale myndigheter og kommunene skal være i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med 
universell utforming slik at det skapes merverdier og kunnskapen om universell utforming økes. 
Tiltaket ble igangsatt i 2014 og ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid 
Husbanken og Deltasenteret i Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. Se også http://uu-k2.no/  
 
Mål med samlingen:  
Styrke de deltakende kommuner og fylker sitt arbeide med prosjektene med vekt på organisering, 
rapportering og formidling.   
 
Program: 
 
1.  Organisering av prosjektarbeid og tilhørende rapportering.  

Arild Stavne, Prosjektforum AS, 1430 Ås.    
2.  Formidling og presentasjon.  

Odd Bjørn Solberg, Infogarden, 7018 Trondheim.   
 
Målgruppe for samlingen:   
Kontaktpersoner/koordinatorer i kommuner og fylker og/eller andre knyttet til de enkelte 
prosjekter.  
 
Praktisk informasjon og påmelding  
Stedet   
er Radison Blu Airport hotell, Gardermoen, onsdag 16. septermber kl 1000 – 1700. Departementet 
dekker møterom og lunsj. Ingen konferanseavgift. Det er gangavstand fra Oslo lufthavn. 
Påmelding  
innen 10. september til departementet, Planavdelingens forværelse på adresse anra@kmd.dep.no 
med Påmelding K2 Gardermoen 16. sept i emnefeltet evt. tlf 22 24 59 01. Det oppgis navn, e-adresse, 
tlf. og instans/arbeidsgiver. Dersom påmeldingen gjelder flere fra samme instans, oppgis tilsvarende 
for alle.    
Reise  
dekkes av deltakerne.  
For de som evt. ønsker overnatting har departementet forhåndsbooket noen hotellrom til tilbudspris 
– kr 1495 - for enkeltrom. Bestilling skjer direkte til hotellet innen 8. september enten ved å gå inn på 
www.radissonblu.com og legge inn kode: KM0915 under «Promotional Code». Angi ank. dato 
15.09.15 og avr. dato 16.09.15, eller ved å ringe tlf 02525 og oppgi avtalekoden KM0915. Det betales 
kontant/med kredittkort.  
 
Ved frasigelse av bestilt rom innen 08.09. refunderes 50% av romprisen, ved avbestilling etter den 
datoen eller ikke frammøte, betales 100%.   

 
 
 

 

http://uu-k2.no/
mailto:anra@kmd.dep.no
http://www.radissonblu.com/
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Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 15  
K2 Universell utforming mot nye høyder  
Samling Gardermoen 16.  september 2015  

Program            

Onsdag 16. september   

0930 - 1000 Registrering  
 

1000 - 1015 Velkommen – åpning  
Møteleder: Einar Lund, KMD 

1015 - 1030 Status pt og perspektiver i fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming. 
KMD  

1030 - 1300 Tema  
Prosjektarbeid, planlegging, organisering og rapportering  
Arild Stavne, Prosjektforum AS 

 1030 – 1055 Om K2-programmet – overblikk og tilbakeblikk.  
Prosjektarbeid, tema, mål, roller og ansvar. Illustrert ved prosjekter i K2. 
AS 

 1055 - 1120  Rapportering i prosjekter.  
Begreper, typer rapportering, rapportering som styring, krav i K2-programmet. 
AS  

 1120 - 1135 Pause 

 1135 – 1230 Egen prosjektplan og egen rapportering. Oppsummering.  
Individuelt og gruppevis arbeid. AS  

 1230 – 1250  Prosjektenes  livsløp. 
Faser, "overlevering" til drift, nytteverdi og gevinstrealisering.  
AS 

 1250 - 1300 Åpen post. 
Oppsummering. Problemstillinger. Spørsmål 

1300 - 1400 Lunsj 
 

1400 - 1640 Tema 
Jobben er ikkje gjort før den er publisert  
Odd Bjørn Solberg, Infogarden 

 1400 - 1420 Hvorfor formidle prosjektets resultater. Lokale og nasjonale intensjoner med K2.   
OBS  

 1420 - 1440 Hvordan formidle.  
Målgrupper og arenaer, skriftlig, muntlig, lokalt, internasjonalt. 
OBS 

 1440 – 1500  Har vi en plan? 
Kommunikasjonsplan. Utforming og innhold.  
OBS 
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 1500 – 1520  Mitt prosjekts egen kommunikasjonsplan. 
Individuelt arbeid. 

 1520 – 1540 Pause.  

 1540 - 1600 Lynkurs i journalistisk presentasjon, del 1. Problemstillinger.  
OBS 

 1600 – 1630  Lynkurs i journalistisk presentasjon, del 2. Artikkel om eget prosjekt.  
Individuell oppgave 

 1630 – 1650  Muntlig presentasjon. Prinsipper og teknikker 
OBS 

 1650 – 1700  Åpen post – avslutning.  
Oppsummering. Problemstillinger. Spørsmål 

1700 - 1705 Avslutning  
KMD 

 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Planavdelingen 
2.09.2015 

 

  
Universell utforming i planlegging:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/universell-utforming-i-
planlegging.html?id=621728 

Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker og kommuner: www.uu-k2.no 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/universell-utforming-i-planlegging.html?id=621728
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/universell-utforming-i-planlegging.html?id=621728
http://www.uu-k2.no/

