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K2 Universell utforming mot nye høyder 
Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 2015 

 

Sluttrapport – Oslo kommune 

Kompetansehevende tiltak innen fagfeltet universell utforming 
 

Disposisjon Kommentarer 

1. Innledning    Velferdsetaten har vært opptatt av å heve kunnskapen om fagfeltet  
   universell utforming og har iverksatt ulike tiltak for etatens og bydelens  
   ansatte 
   Prosjektnavn: Kompetansehevende tiltak i form av informasjonsdag,  

   fagdag, kurs og veiledning i perioden  

   Start og sluttdato: 20.9.2014 – 31.12.2015 

   Hovedansvarlig søker: Per Torgersen, Byrådsavdeling for eldre og  

   sosiale tjenester 

   Bakgrunn: Styrke kompetansen på fagfeltet universell utforming for  

   Velferdsetatens og bydelenes ansatte  

   Effektmål: Øke kompetansen innen fagfeltet universell utforming for  

   virksomheter i Oslo kommune 

   Resultatmål: Ansatte er mer rustet til å vurdere muligheter for      

   tilgjengelighet til og i offentlige bygg 

2. Oppnådde 

resultater 

(Resultatmål) 

Beskriv hvilke resultater som er oppnådd i prosjektet 
Økt kompetansen innen fagfeltet universell utforming for virksomheter i 
Oslo kommune. Etaten har benyttet eksterne foredragsholdere innen 
fagfeltet universell utforming. 
 
Ikke alle har deltatt på de ulike tiltakene og det oppleves som om arbeidet 
med universell utforming ikke er prioritert i Oslo kommunes virksomheter. 

3. Gevinst-

realisering 

(Effektmål) 

Nytteverdi 

De som har deltatt fra bydelene har fått en bedre forståelse av fagfeltet 
universell utforming og at tilgjengelighet for alle, ikke alltid må koster mye.  
 
Flere av Oslo kommunes virksomheter vil ha behov for 
kompetansehevende tiltak i form av fagdag, kurs og veiledning og 
prosjektet har overføringsverdi til andre som arbeider med universell 
utforming.  
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Disposisjon Kommentarer 

4. Organisering, 

forankring og 

deltakelse 

Beskriv den formelle organiseringen av prosjektet 
Velferdsetaten har arrangert informasjonsdag, fagdag og to dagers 
studietur om temaet universell utforming. Etatens ansatte har deltatt på 
kurs og konferanser. To av etatens ansatte har avlagt eksamen i 
«Belysning for svaksynte». Felles prinsipper for universell utforming i Oslo 
kommune er oversatt til engelsk. 
 

   
 
Velferdsetaten har primært vært opptatt av å iverksette tiltak for å heve 
kompetansen til bydelens ansatte, men har også sett behov for å heve 
kompetansen for etatens ansatte som arbeider på dette arbeidsfeltet. Fra 
bydelene deltok ansatte som har ansvar for fagfeltet universell utforming. 
Mange av disse er også deltakere i nettverk for universell utforming som 
Velferdsetaten koordinerer. Det er i dag 36 virksomhet i Oslo kommune 
som deltar i nettverket.  

5. Økonomi Beskriv hvordan prosjektet ble finansiert 
Velferdsetaten har kun fått midler fra KMD til dette prosjektet. Midlene er 
brukt til å arrangere studietur til Kristiansand, leie av lokaler og bevertning 
til kurs, nettverksmøter og innleie av foredragsholdere.   

6. Prosess Bruk av verktøy og hjelpemidler underveis 

Etaten hadde en fagdag hvor tilpasning av bolig var tema, her ble det 
brukt et innovativt verktøy som gir bedre resultater og bevisstgjøring av 
problemene/utfordringene.  

 

Evaluering av prosessen 

Velferdsetaten opplever at deltakerne på de ulike tiltakene var fornøyd og 
fikk kompetanseheving innen fagfeltet universell utforming. Utfordringene 
er at ikke alle bydelene ønsker å prioritere dette arbeidet og derfor ikke 
deltar.  

7. Eventuelle 

endringer 

Ingen kommentar.   

8. Sammendrag 

 

Prosjektet er gjennomført og har gitt kompetanseheving for mange av 
Oslo kommunes virksomheter. Mange har deltatt på de ulike tiltakene og 
deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger. Sammen skal vi nå 
Regjeringens mål om at Oslo kommune skal være universelt utformet 
innen 2025.  
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Eksemplene er fra studieturen til Kristiansand kommune som ble arrangert 6. -
7.5.2015. 

 
Lederlinjer som er felt ned i dekket, Kristiansand kommune Kilde: Brit Helene Krokum 
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Tilgjengelig lekeplass for alle, Kristiansand kommune     Kilde: Jan Tore Lindskog 

 
Gode lederlinjer og gode kontraster, boligområde i Kristiansand kommune  
 Kilde: Jan Tore Lindskog 
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Rullestolrampe, Kristiansand kommune   Kilde: Elin Struksnæs  
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9. Nøkkelord Stikkord, søkeord, nøkkelord. 
Kryss av på vedlagte liste for de ordene/begrepene som er temamessig 
mest betegnende for prosjektet. Dette er stikkord/søkeord/nøkkelord til 
bruk i web-versjonen.  

 
Sett kryss i de rutene nedenfor som er relevante for ditt prosjekt. 

Fagområder 

 Planprosesser 

  Planstrategi   

  Kommuneplanlegging  x 

  Samfunnsdelen   

  Arealdelen   

  Reguleringsplan   

 Transportsystemet 

  Kollektivtransport   

  Knutepunkt   

  Holdeplasser   

  Gang-/sykkelveger   

  Transportmidler   

  Billettsystemer   

  Ferge - buss   

 Friluftsområder 

  Badeplass   

  Brygge   

  Fiskeplass   

  Rasteplass   

  Turstier/turveger   

  Adkomst   

  Informasjon   

  Naturverdier   

  Naturhensyn   

 Kulturminner 

  Kulturminneverdier  x 

  Kulturminnehensyn  x 

  Formidling   

  Informasjon   

  Adkomst   

 Publikumsbygg 

  Byggesak   

  Nybygg   

  Rehabilitering/opprusting   

  Boliger   

  Skolebygg   

  Kirkebygg   

  Barnehage   

  Service-bygg  x 

 Uteområder 

  Park   

  Lekeplass   

  Torg   

  Gågate   
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 Eiendomsforvaltning 

  Opprusting  x 

  Drift   

  Vedlikehold   
 

 IKT 

  IKT-standard   

  IKT-verktøy   

  Formidling til målgruppene   

 Innkjøp 

  Innkjøpsrutiner   

  Innkjøpssamarbeid   

 Sektorovergripende 

  Folkehelse   

  Sentrumsutvikling   

  Reiseliv   

Arbeidsmetoder 

 Forankring 

  Politisk forankring   

  Administrativ forankring  x 

  Planforankring   

  Økonomiplan/budsjett  x 

 Kompetansebygging 

  Informasjon  x 

  Veiledning  x 

  Kurs  x 

 Kartlegging 

  Verktøy   

 Medvirkning 

 Av råd, brukerorg., frivillige org.   

 Samarbeid internt og eksternt 

  Tverretatlig  x 

  
Regionale og statlige 

myndigheter/faginstanser 
  

  Næringslivet   

 Organisering 

  Prosjektorganisering   

  Linjeorganisering   

  Kommunikasjon  x 

 Evaluering/læring 

  Tilsyn/kontroll   

  Tilbakemelding fra målgruppene   

 Erfaringer og læring i organisasjonen  x 

Roller 

 Samfunnsutvikling 

  Universell utforming  x 

  Næringsutvikling   

  Boligutvikling   

  Nærmiljø   

  Lokalsamfunnsutvikling   
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  Inkludering  x 

  Trygghet   

  Service   
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 Myndighetsutøvelse 

  Lovverk  x 

  Tilskudd   

 Tjenesteyting 

  Barnehage/skole   

  Helse/omsorg   

  Kultur/idrett   

  Informasjon  x 

  Kollektivtrafikk   

  Tilgjengelighet  x 

Universell utforming 

  Avvisningskant   

  Bygg for alle  X 

  Design for alle  X 

  Hvileplan   

  Håndlist  X 

  Kontraster  X 

  Kontrastmerking  X 

  Ledegjerde   

  Ledelinje   

  Livsløpsbolig   

  Livsløpsstandard  X 

  Lydfyr   

  Lyssetting  X 

  Løfteplattform   

  Nivåmerking   

  Nivåsprang   

  Omsorgsstandard   

  Overflate   

  Publikumsbygg  X 

  Relieffskrift   

  Rullator  X 

  Rullestol  X 

  Smarthus   

  Smarthusteknologi   

  Snusirkel  X 

  Taktil merking  X 

  Trappeheis   

 (Sett gjerne inn flere/egne nøkkelord nedenfor) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


