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• Oslo kommune har de siste 4 årene vært med i 
nettverk som har hatt universell utforming 
som tema. 

• K1 prosjektet fra slutten av 2011 – 2013

• K2 prosjektet fra 2013-2015

• KS nettverk fra 2014-2015



Har nettverkene vært lærerike? 

Ja



• Som ny «deltager» i K1 nettverket i 2011, med  
mange kommuner som hadde vært med fra 
starten i 2009 (og noen også lenger), var det 
litt skummelt i starten.



Flere av kommunene stilte med meget lærde 
representanter, «professorer» og av og til kunne 
man føle seg litt liten.



Etter kort tid, skjønte man at de «lærde» ikke 
var så skumle og ville bare overføre sin 
lærdom/kunnskap til resten av nettverket, eller 
menigheten som vi har begynt å kalle det.



Nettverkene K1 og K2 har vært ledet av  
«pastor» Einar Lund på en utmerket måte som 
har gjort at alle «deltagerne» i nettverkene har 
vært likestilt og behandlet på en verdig måte, 
som har ført til masse verdifull kunnskap om 
universell utforming.



KS nettverket

• Startet i 2014 og har hatt fokus på 

• Enkle tiltak for økt tilgjengelighet

• Lavt hengende frukter

Det handler om tiltak som kan iverksettes uten 
alt for store utredninger.



• Nettverket har bestått av 15 kommuner og 2 
fylkeskommuner fra Værøy i nord til Stavanger 
i sør med totalt ca 30 personer.
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Noen mål for nettverket

• Foreslå enkle, lite kostnadskrevende tiltak for 
økt tilgjengelighet i eksisterende bygg og 
uteområder, bl. annet driftsoppgaver knyttet 
til universell utforming.



• Dele erfaringer en har innen arbeidet med 
universell utforming, bl. annet 
kartleggingsverktøy.



• En av fordelene med KS nettverket er at det 
har vært «lite» og oversiktlig. 

• Har tatt relativt liten tid å bli kjent med de 
andre deltagerne

• Har bestått av både små og store kommuner 
med ulik kompetanse og ressurser.



• Etter flere år i begge nettverkene og påfyll av 
kunnskap om universell utforming, føler jeg nå 
ansvar for å bidra med videreføring av 
kunnskap om universell utforming i KS 
nettverket.



Lykke til alle 
sammen mot 
2025 

Regjeringens 
visjon om at  
Norge skal være 
universelt 
utformet


