
Kommuneplan for universell utforming 

– planprosess og oppfølging .

Kommer man lettere i mål 

hvis man har en 

kommuneplan for uu?

Er det overhodet mulig 

å komme i mål innen 2025 ?



1. Navn: Stig Wathne

2. Ansatt i Stavanger eiendom.

3. Ingeniører og arkitekter.

4. Relativt stor allsidig kommune.

5. 7 år innenfor kommunal eiendom.

6. 30 studiepoeng innen uu.

7. Over «gjennomsnittsinteressert og 

utålmodig» i uu spørsmål.

Utgangpunkt for dette innlegget:



Alice : Kan du si meg veien?

Katten: Hvor skal du ?

Alice : Det vet jeg ikke.

Katten: Da er det det samme 

hvor du går!

Kan en uu-kommuneplan 

vise vei?

«Qua vadis, Domine?». Joh.13.36



Planarbeidet bygger på 

Stavanger formann-

skaps vedtak 18/1-2007

«Det utarbeides en egen 

kommunedelplan for universell 

utforming, i tråd med beskrivelsen i 

saken. 

Planen skal sikre et målrettet, 

forpliktende og forankret arbeid for å 

gjøre Stavanger kommune tilgjengelig 

for alle.»



Konklusjon:

«Planforslaget er godt mottatt, 

både i Stavanger kommunes råd 

og utvalg og hos eksterne 

høringsinstanser. ……..

…….Kommunedelplan for 

universell utforming 2014-2029 

anbefales vedtatt.»

Vedtak i Bystyret 16/6-14



Dette tok 7 år.

Arkitekt Paal Kloster, som var 

ensom pioner og ildsjel innen  

uu-arbeid i Stavanger kommune, 

ble til stadighet satt til annet 

arbeid.

Det siste året jobbet vi sammen 

bl.a.om denne planen.



Hva har skjedd siden 

16/6-14?

Forslaget om en stilling som uu-
koordinator ble fjernet fra HØP’en.

Arbeidet med uu fortsatte da som et 
kollektivt, felles ansvar, som alle 
impliserte skal dele ansvaret for.

Dermed jobber «vi» ufortrødent videre 
med basis i interesse for «Den gode 
saken».



Hvis du jobber med uu 

må du være forberedt på 

å bli bortgjemt og bort-

glemt.

Alt annet haster mer, fordi det 

finnes tidsfrister og budsjetter!



Årsaken og forklaringen til 

dette er kravene i TEK-10 !

Kommunalt ansatte er lojale 

og utfører alt som er pålagt.

Men mye uu skjer jo 

i Stavanger likevel!



De delene av uu arbeidet 

som  pålegges som 

byggekvalitet i TEK’ene 

får vi.

TEK-ene virker!



Hvis budsjettsituasjonen skal styre 

TEK’ene får vi billigste minimums-

løsninger og lite uu.

Husk likevel at TEK’ene 

også gjelder privat sektor, Hurra!



Universell utforming er 

nemlig mer enn TEK’ens

minimumsløsninger.

Dess mer verktøy det er i TEK-

kassen, jo bedre løsninger får vi der 

hvor TEK’en tas i bruk.



De fleste bygninger/anlegg er 

allerede bygget, og finnes ikke 

på noen renoveringslister før 

2025.

Min bekymring er derfor 

ikke nybygg og total-

renoveringer som 

påvirkes av TEK’en!



«Med en slik kommuneøkonomi vi har 
nå for tiden, klarer ikke kommunene 
dette alene, ikke uten staten.»

For å få uu i eksisterende 

bygg trenger vi:

Tid = Ok 
Vilje =  Delvis ok
Kompetanse =  Delvis ok
Pålegg/vedtak = Meget usikkert (TEK)
Penger = Mangler nesten helt



2025 er så langt frem at ….

Akademia har god tid til å debattere 

temaet uu, løsninger kan komme, 

senere….

Bare IKT har fått konkrete tidsfrister.

Konklusjon: 

Konkrete, sentrale pålegg haster for 

å komme skikkelig i gang.

Tid:



1. Politikere øremerker ikke penger

2. Kommunene må prioritere knappe 

midler.

3. Politikerne er glade i «Røde snorer»

4. Klare pålegg styrer pengene.

Vilje:

«What’s in it for me?» spør mange.



Uu i eksisterende byggverk   
rakettforskning».

Akademia må gi litt slipp …. 

Arkitekter er gode på uu basert på 
TEK’ene, og de prosjekterer mye 
akseptabelt nytt.

Kompetanse:



Kommune Norge er lojale. 

Vi trenger både pålegg, bedre krav 

og tidsfrister for eksisterende bygg.

Da vil mye skje i løpet av noen få år. 

(før 2025).

Pålegg/vedtak:



Det er ikke grenser for hvor mye vi 

kan og må bruke for å gjøre 

eksisterende byggverk/anlegg 

universelle. 

Derfor må lavt-hengende frukter 

identifiseres og høstes inn.

Når er de lavt-hengende fruktene 

modne nok? 

Penger:



Konklusjon 1: 

Så lenge uu betraktes som et kommunalt 

hc-tiltak, er ikke sympatien med «den lille 

gruppen» stort nok til å vinne mot kortsiktig 

økonomi.

Konklusjon:

Vi må ikke si hva det koster,

vi må fortelle hva det koster å unnlate!



Konklusjon 2: 

Det beste må 

ikke få bli det 

godes fiende.

Jakten på lavt-hengende 

frukter må intensiveres for at 

vi skal bevege oss videre….



Hver kommune en uu-koordinator innen 2017.

Kartlegging alle skolebygg og barnehager 

innen 2018.

Kartlegging av alle publikumslokaler, så som 

servicetorg, offentlige møterom, kulturbygg, 

idrettsbygg, grendehus, osv. …. Innen 2019.

Tenkelige på pålegg:



1. Uu må bli kvalitet for kravstore 

funksjonsfriske. Godt for alle……

2. Når uu blir synonymt med god allmenn, 

og ønsket kvalitet blir  minimums-

løsninger «kjipe». 

3. Krav om at alt uu-relevant skal i et eget 

«tegningslag» eller egen beskrivelse.

Hvordan får uu i eksisterende 

byggverk «tyngde» nok til at det 

bevilges mer penger ?



Skal velsignelsen og livskvaliteten fra 

det universelle og tilpassede 

samfunnet være kommet innen 2025?

Da trenger vi delmål og pålegg for eksisterende 

bygg/anlegg.

Vi håper på å få lov å gjøre samfunnet bedre for 

alle innen 2025!



«Kunsten er å leve eget liv

gjennom andres!»

Takk for 

oppmerksomheten og 

tålmodigheten.


