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K2 - fylkes- og kommunerettet arbeid 
med universell utforming 2014 - 2015



Er målene nådd?

Ja Nei Vet ikke

K2 - fylkes- og kommunerettet arbeid 
med universell utforming 2014 - 2015



• Vestfold fylkeskommune

• Telemark fylkeskommune

• Nord-Trøndelag fylkeskommune

• Sør-Trøndelag fylkeskommune

• Trøgstad kommune

• Notodden kommune

• Hjartdal kommune

• Nøtterøy kommune

• Larvik kommune

• Ringerike kommune

• Ringerike kommune

•

Oppsummeringen er basert på tilskotts-

mottakere i 2015. (Ikke 2014-mottakere).

• Drangedal kommune

• Vaksdal kommune

• Malvik kommune

• Nes kommune

• Vinje kommune

• Nissedal kommune

• Ski kommune

• Kongsvinger kommune

• Rømskog kommune

• Gratangen kommune

• Stryn kommune

• Trondheim kommune



Resultatmål. (Noen ganger kaller vi dette tiltak).

• De konkrete leveransene i prosjektet: Resultatene, produktene.

• Eksempel Sør-Trøndelag FK: Funksjonsattest for bolig.

Effektmål – når resultatmål blir tatt i bruk.

• Hvem er det godt for og hva er det godt for?

• Boligkjøpenes gevinst: Bedre informasjon og beslutningsunderlag om 

funksjonalitet ved boligkjøp.

• Boligeierens gevinst: Bestillerkompetanse overfor entreprenører og håndverkere.

Og dermed en tilrettelagt bolig der man kan bo mange flere år.

Mål og mål er to forskjellige ting!

Og bør holdes klart atskilt!



Hvilke mål?

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013:
Norge universelt utformet 2025.

• K2-tiltaket – Nasjonale hovedmål:
1. Universell utforming utvikles i veilednings- og samordningsoppgaver.
2. Universell utforming prioritereres i prosjekter og ordninger med sikte på

gjennomføring av konkrete tiltak og oppgaver.
3. Universell utforming synliggjøres i egne plan- og beslutningsprosesser.
4. Universell utforming styrkes i egen organisasjon.

• Kommunene/fylkene
Egne resultatmål. (Eller tiltak).



Forbehold – feilkilder.

• Svarerne er bedt om å vurdere kvalitative forhold 
(måloppnåelse) ved hjelp av en (grov) tallskala.
• Ulikt faglig skjønn.

• Streng – snill egenvurdering.

• Ulikt omfang på resultatmålene (tiltakene).

• Tilknytning til (ett av fire) nasjonale hovedmål for 
egendefinerte resultatmål.



Enkel statusrapportering.

For hvert resultatmål. 
• Forankring til ett av de fire nasjonale hovedmål.

Viser hvilke nasjonale hovedmål det er arbeidet med i rapporteringsperioden.

• Avsluttet?
Om arbeidet med dette målet er endelig avsluttet.

• Status.
1 - lite tilfredsstillende  - Rød farge.

2  - tilfredsstillende  - Gul farge.

3 - meget tilfredsstillende  - Grønn farge.

• Beskrivelse - forklaring – utdyping.



Antall resultatmål (tiltak) fordel på de fire
nasjonale hovedmål.

God balanse?

1. Universell utforming utvikles i veilednings-
og samordningsoppgaver.

2. Universell utforming prioritereres i 
prosjekter og ordninger med sikte på 
gjennomføring av konkrete tiltak og 
oppgaver.

3. Universell utforming synliggjøres i egne 
plan- og beslutningsprosesser.

4. Universell utforming styrkes i egen 
organisasjon.

35

58

23

38

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4



Gjennomsnittscore per nasjonale hovedmål.

1. Universell utforming utvikles i veilednings- og 
samordningsoppgaver.

2. Universell utforming prioritereres i prosjekter og ordninger 
med sikte på gjennomføring av konkrete tiltak og oppgaver.

3. Universell utforming synliggjøres i egne plan- og 
beslutningsprosesser.

4. Universell utforming styrkes i egen organisasjon.

2,55

2,29

2,24

2,40

Nr. 1    Nr. 2    Nr. 3   Nr. 4

1 = lite tilfredsstillende (rød)

2 = tilfredsstillende (gul)

3 = meget tilfredsstillende (grønn)



Eksempler på leveranser på nasjonale mål.
Mål 1: Veilednings- og samordningsoppgaver

• Etablert et regionalt nettverk i for Sogn og Fjordane med Stryn kommune og 
fylkeskommunene som pådrivere. 

• Alle kommuner i Nord-Trøndelag har fått tilbud om kurset: K5 – kompetanse-
program for politikere og ansatte i kommunen. 

• I Larvik har kommunens arbeid overfor samarbeidspartnere ført til at 
Turistforeningen har blitt en aktiv partner for universelt utformede turveger. 

• Sør-Trøndelag fylkeskommune har samarbeidet med Hitra og Frøya kommuner 
om tilretteleggingstiltak i boliger basert på utviklet funksjonsattest. 



Eksempler på leveranser på nasjonale mål.
Mål 2: Konkrete tiltak og oppgaver.

• Rømskog kommune har gjort kommunens servicetorg universelt utformet. 

• I forbindelse med planlegging av ny ungdomsklubb i Kongsvinger kommune har 
universell utforming vært sentralt. 

• I Nord-Trøndelag blir prosjekter som prioriterer universell utforming prioritert 
ved utdeling av friluftsmidler, og er blitt et sentralt krav ved tildeling av 
spillemidler. 

• Malvik kommune har brukt en teller for å dokumentere bruk av Malvikstien før-
og etter oppgradering. 



Eksempler på leveranser på nasjonale mål.
Mål 3: Synliggjøring i plan- og beslutningsprosesser.

• Trondheim kommune har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune 
utviklet reguleringsbestemmelser som tydeliggjør kravet om tilgjengelig 
boenhet. 

• Samfunnsdelen i Kommuneplanen 2015 – 2026 for Drangedal kommune 
fremhever prinsippet om universell utforming i kommunale tiltak, spesifikt at det 
skal jobbes for universelt utformet turveger i alle grender. 

• Ringerike kommune har utviklet og ferdigstilt en egen strategi for universell 
utforming. 



Eksempler på leveranser på nasjonale mål.
Mål 4: Styrking i egen organisasjon.

• Ski kommune har kartlagt fagkompetanse om universell utforming i egen 
organisasjon og igangsatt frokostseminarer og andre tiltak for å bedre 
kompetansen. 

• Vestfold fylkeskommune har en fast deltidsstilling med særskilt ansvar for å følge 
opp videre arbeid med universell utforming. 

• Trøgstad kommune har brukt egen kartlegging og tiltak i Skjønhaug sentrum som 
tiltak for å skape et bredt engasjement hos ansatte på alle nivåer for universell 
utforming. 

• I Telemark fylkeskommune har rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
hatt egen temadag om universell utforming av gang- og turveger, etterfulgt av 
dagstur med befaring til fire kommuners turveger. 


