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1. Innledning En kort beskrivelse av prosjektet slik det ble planlagt.

Prosjektnavn: Inniandet universelt utformet 2025 —Felles strategi for Hedmark og

Oppland

Start- og sluttdato: Prosjektet startet opp den 19. mai 2014 med første møtet i kjernen

av det som skulle bli nettverksgruppa for Hedmark og Oppland. Representanter fra de to

fylkeskommunene og de fylkeskommunale rådene for likestilling for funksjonshemmede deltok

i oppstarten. Mandat for at fylkeskommunene skal avse ressurser til arbeid i nettverksgruppa,

er gitt til og med 2016. Fellesprosjektet i denne formen er dermed tenkt avsluttet ultimo 2016.

Hovedansvarlig søker: Hedmark fylkeskommune. Tilsvarende søknad fra Oppland

fylkeskommune

Bakgrunn for prosjektet —problembeskrivelse: Hedmark og Oppland var sammen

pilotfylker for universell utforming i perioden 2009 —2013. Dette samarbeidet ga en merverdi

gjennom positiv utvikling av temaet universell utforming i begge fylker, men det er behov for å

fortsette arbeidet med temaet for å oppnå et universelt utformet samfunn. Fylkene mener at

den beste måten på å nærme seg målet, er å samarbeide. Derfor vedtok begge

fylkeskommunene at de sammen ville bidra aktivt med å videreføre arbeidet med universell

utforming for inniandet basert på visjonen Norge universelt utformet 2025. Som plattform i

samarbeidet skulle en nettverksgruppe for universell utforming reetableres. Nettverksgruppas

første oppdrag skulle være å utarbeide en felles strategi for universell utforming.

Effektmål (pr. målgruppe): Den ennå ikke vedtatte strategien for universell utforming, vil

si noe om hva slags effektmål og gevinster man ønsker seg i prosjektet. Prosjektet omhandler

langsiktige strategier, og ønskede effekter av prosjektet er økt samfunnsdeltakelse gjennom at

flere samfunnsområder er tilgjengelige for flest mulig.

Resultatmål: En vedtatt felles strategi for Hedmark og Oppland som gir grunnlag for

fylkesvise handlingsplaner. Etablering av en fungerende nettverksgruppe for begge fylkene med

representanter fra ulike viktige aktører.
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2. Oppnådde resultater Beskriv hvilke resultater (leveranser, produkter, inkl. læring, prosesser etc.) som er oppnådd i

(Resultatmål) prosjektet.

Følgende produkter er resultater av prosjektet:

Etablert nettverksgruppe i Hedmark og Oppland

Forslag til strategidokument

I 2014 ble en nettverksgruppe for universell utforming i Hedmark og Oppland reetablert. Denne

fungerer godt som forum for påvirkningsarbeid, informasjonsutveksling og kompetanseheving.

Gruppa består av representanter fra fylkesmannsembetene i begge fylker, rådene for likestilling

for funksjonshemmede i begge fylker, KSved Lesja kommune i Oppland og Ringsaker kommune

i Hedmark, NHO reiseliv ved Norsk Turistutvikling, Høgskolen i Gjøvik, samt begge

fylkeskommuner.

Gruppa har laget forslag til felles strategi fram mot 2025 for Hedmark og Oppland, og vil følge

opp arbeidet for å sikre at arbeidet med utarbeidelse av fylkesvise handlingsplaner blir

igangsatt. Nettverksgruppa er foreløpig planlagt å fungere ut 2016, men det er sannsynlig at en

form for forlengelse av gruppas funksjon vil forekomme.

En av nettverksgruppas hovedoppgaver har vært å lage en felles strategi for Hedmark og

Oppland, hvor den overordnede målsettingen er at Innlandet skal være universelt utformet i

2025. Opprinnelig var det planlagt at strategien skulle legges fram for fylkestingene vinteren

2015, men arbeidet med å lage et forslag tok lengre tid. Dessuten var det ønskelig med en bred

forankring av strategien, og det ble bestemt at dokumentet skulle sendes på offentlig høring før

fylkestingsbehandlingene skulle finne sted. Forslag til felles strategidokument for Hedmark og

Oppland ble ferdigstilt i juni 2015. Sommeren og høsten 2015 har dokumentet vært ute på

offentlig høring med høringsfrist den 4. september 2015 i Hedmark og den 4. november i

Oppland.

Høringsuttalelser skal bearbeides på tampen av 2015, og det tas sikte på å fremme strategien til

politisk behandling i fylkestingene i februar/mars 2016. En vedtatt felles strategi vil derfor etter

planen foreligge våren 2016, og arbeidet med fylkesvise handlingsplaner vil deretter

igangsettes.

3. Gevinstrealisering Nytteverdi.

(Effektmål) Prosjektet handler om utarbeidelse av en langsiktig strategi, og det er først og fremst

framtidige effekter som forventes av prosjektet. Av den grunn blir det mest relevant å omtale

ønskede effekter. Vi ønsker å bidra til å skape bedre kompetanse på universell utforming i

fylkene, kommunene og næringslivet i Innlandet. Dette vil kunne bidra til å gjøre flere områder

av samfunnet tilgjengelig for flest mulig. Dette bør igjen føre til økt samfunnsdeltakelse for alle

uavhengig av funksjonsevne.

Nettverksgruppa er etablert, og det er en gevinst i seg selv at gruppas representanter og de

instansene som representeres, utveksler informasjon, hever hverandres kompetanse og utøver

påvirkningsarbeid på seg selv og andre.

Overføringsverdien i prosjektet vil forhåpentligvis ligge i at vi på sikt kan vise hvordan

samarbeid kan føre til større løft enn hver instans ville ha klart alene.

Prosjektets mål er forankret i følgende av KMDs nasjonale mål:

Universell utforming utvikles i veilednings- og samordningsoppgaver overfor

kommuner og regionale sektormyndigheter

Universell utforming synliggjøres i egne plan- og beslutningsprosesser

Universell utforming styrkes i egen organisasjon



Organisering,

forankring og

deltakelse

økonomi

Beskriv den formelle organiseringen av prosjektet.
Fylkesrådet i Hedmark vedtok den 16.12.2013 at Hedmark fylkeskommune i samarbeid med
Oppland fylkeskommune ville bidra aktivt med å videreføre arbeidet med universell utforming
for Innlandet basert på visjonen Norge universelt utformet 2025. Prosjektet er således
forankret hos fylkesrådet i Hedmark (fylkesrådssak 274/13) og fylkesutvalget i Oppland.

Nettverksgruppa, som har utarbeidet forslaget til felles strategidokument, består av
representanter fra fylkesmannsembetene i begge fylker, rådet for likestilling for
funksjonshemmede i begge fylker, KSved Lesja kommune i Oppland og Ringsaker kommune i
Hedmark, NHO reiseliv ved Norsk Turistutvikling, Høgskolen i Gjøvik, samt begge
fylkeskommuner.

Representant fra Oppland fylkeskommune leder nettverksgruppa, mens representant fra
Hedmark fylkeskommune ivaretar sekretærfunksjonen. Det er ingen styringsgruppe i
prosjektet.

Beskriv hvordan prosjektet ble finansiert.
Prosjektet er finansiert med prosjektmidler fra KMD og ressurser fra egne instanser. Hedmark
fylkeskommune fikk utbetalt kr 100 000,- i tilskudd høsten 2014. Oppland fylkeskommune fikk
utbetalt tilsvarende beløp. I utbetalingsanmodningen den 5. november 2014 antydet vi at
tilskuddet kunne bli fordelt mellom kurs/samlinger, oppfølging av kartleggingsarbeid og
utarbeiding av veiledere/publisering.

Det har i 2014 og 2015 blitt avholdt 8 møter i nettverksgruppa, i tillegg til noen arbeidsmøter
med færre deltakere. Møtene har blitt avholdt på Hamar og på Lillehammer. Det er til dels stor
geografisk spredning på medlemmene i gruppa; for eksempel utgjør et møte på 2 —3 timer ett
dagsverk for medlemmet fra Lesja, blant annet på grunn av lang reisevei. Dessuten er det lagt
ned mange arbeidstimer i arbeidet med strategidokumentet utenom møtene. Innsatsen i
nettverksgruppemøter og arbeid med strategiplanen utgjør et beløp som oppveier tilskuddet
fra KMD, selv om disse ikke er utgiftsført i kroner og øre.
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Prosess

Hedmark og Oppland fylkeskommuner ønsker videre å ha midler til disposisjon til å videreføre
nettverksarbeidet i resten av 2015 og 2016, samt at det planlegges en fagdag i februar/mars
2016. En mindre arbeidsgruppe har fått i oppdrag å konkretisere denne fagdagen.

Evalueringav prosessen.

Prosessen har vært og er lærerik for de involverte i nettverksgruppa. Det har vært spesielt
lærerikt for fylkene og få innspill fra kommuner som ikke tidligere har deltatt i det nasjonale
arbeidet i regi av MD/KMD.

Prosjektet er stort og har ambisiøse mål, og det er store utfordringer i å utarbeide en strategi
som skal favne mange samfunnsområder, samtidig som den skal være konkret nok til å bli et
godt verktøy for utarbeidelse av handlingsplaner.
Arbeidet har tatt lenger tid enn planlagt, og selv om arbeidet har pågått kontinuerlig siden mai
2014, er det først i begynnelsen av 2016 at første etappe i strategiarbeidet blir fullført.

Eventuelle endringer Opprinnelig var det planlagt at felles strategi for universell utforming i Hedmark og Oppland
skulle vedtas vinteren 2015, slik at fylkesvise handlingsplaner også kunne ha blitt utarbeidet
innenfor K2-perioden. Strategidokumentet er på høring høsten 2015 og vil sannsynligvis bli lagt
fram til behandling hos fylkestingene i februar/mars 2016.



8. Publisering Dette har ikke vært et konkret prosjekt hvor vi har billedmateriale å vise til. Dersom vi skulle ha

sendt inn bilde av resultatene, ville dette ha blitt et bilde av nettverksgruppa eller forsiden av

forslaget til strategidokument. Vi har derfor valgt å ikke sende inn bilder.

Sammendrag
Prosjekt:Innlandet universeltutformet 2025 —Fellesstrategi for Hedmark ogOppland

Begge fylkeskommunene vedtok at de sammen ville bidra aktivt med å videreføre arbeidet med

universell utforming for Innlandet, basert på visjonen Norge universelt utformet 2025. Fylkene

samarbeidet i perioden 2009 —2013 som pilotfylker før universell utforming. Som plattform i

samarbeidet skulle en nettverksgruppe for universell utforming reetableres. Nettverksgruppas

første oppdrag skulle være å utarbeide en felles strategi for universell utforming.

Nettverksgruppa består av representanter fra fylkesmannsembetene i begge fylker, rådene for

likestilling for funksjonshemmede i begge fylker, KSved Lesja kommune i Oppland og Ringsaker

kommune i Hedmark, NHO reiseliv ved Norsk Turistutvikling, Høgskolen i Gjøvik, samt begge

fylkeskommuner. Gruppa har laget forslag til felles strategi fram mot 2025 for Hedmark og

Oppland, og vil følge opp arbeidet for å sikre at arbeidet med utarbeidelse av fylkesvise

handlingsplaner blir igangsatt. Gruppa fungerer også godt som forum for påvirkningsarbeid,

informasjonsutveksling og kompetanseheving.

Prosjektets resultater pr. 1. november 2015 er etablering av nettverksgruppe i Hedmark og

Oppland, samt forslag til strategidokument for å gjøre Innlandet universelt utformet i 2025.

Dokumentet har vært på høring sommeren og høsten 2015, og det tas sikte på behandling i

begge fylkesting i februar/mars 2016. Deretter skal det utarbeides fylkesvise handlingsplaner.
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9. Nøkkelord

Ønsket effekt er å bidra til å skape bedre kompetanse på universell utforming i fylkene,

kommunene og næringslivet i Innlandet. Dette vil kunne bidra til å gjøre flere områder av

samfunnet tilgjengelig for flest mulig. Dette bør igjen føre til økt samfunnsdeltakelse for alle

uavhengig av funksjonsevne.

Stikkord,søkeord,nøkkelord.
Prosjektet er overordnet, og kan sånn sett passe med de fleste nøkkelordene. Dette vil gi liten

mening.

Overskriftene i tabellen blir mest meningsfylte. Istedenfor å krysse av i tabellen oppgis derfor

noen nøkkelord her:

Planprosesser, transportsystemet, friluftsområder, kulturminner, publikumsbygg, uteområder,

eiendomsforvaltning, IKT, innkjøp, folkehelse, sentrumsutvikling, reiseliv, kompetansebygging,

samfunnsutvikling
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