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Statsbudsjettets kap. 590 post 81 til lokal kompetanse og universell utforming - plan, 

kart og geodata - Tilskudd til opplæringstiltak innen universell utforming og 

planlegging 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besluttet å gi et tilskudd på                                            

kr. 100.000,- til et nettbasert opplæringsprogram innen universell utforming og planlegging 

etter plan- og bygningsloven. Tilskuddet går over kap. 590 post 81 og gis til Funka NU AB. 

Vi ber om skriftlig tilbakemelding, snarest mulig på at vilkårene er forstått og akseptert. 

Deretter vil beløpet bli utbetalt til Deres konto. 

 

Bakgrunn 

Vi viser til Deres søknad av 31. mai i år og vårt foreløpige svar på e-post av 8. juli i år. 

Det søkes om kr. 200.000,- til et prosjekt med formål å utvikle et nettbasert opplærings-

program innen planlegging og universell utforming. Søknaden baserer seg på en egen-

finansiering på kr. 200.000,-. Funka NU AB er hovedsøker i prosjektet. Det legges opp til 

samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og en gruppe bestående av 

representanter fra 5-6 kommuner. 

 

Vurdering og konklusjon 

Funka NU AB ble startet som et ideelt prosjekt innen en samlet svensk handikappbevegelse. 

Siden år 2000 har det vært et privat selskap med kontorer i Stockholm, Oslo og Madrid. 

Virksomheten arbeider med universell utforming i alle tenkbare formater; fysisk miljø, 

digitale grensesnitt, utemiljø og automater.  

 

For å øke kunnskapen om tilgjengelighet og universell utforming i ulike regioner, og unngå 

problemer med at enkelte fylkeskommuner og kommuner strever med å finne tilstrekkelig 
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Side 2 

 

mange med god breddekunnskap på disse områdene, ønsker Funka NU å utvikle et 

opplæringsopplegg for to målgrupper: dels kommunale tjenestemenn som jobber med 

planlegging generelt og dels de, både tjenestemenn og lekmenn, som arbeider i 

fylkeskommunale- og kommunale råd for funksjonshemmede.  

 

Opplæringen skal være nettbasert og består av tre moduler:  

1. Grunnleggende kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming generelt. Regelverk, 

standarder og hvordan man stiller krav. Ulike målgrupper. Gode eksempler, illustrasjoner og 

bilder.  

2. Fordypning innen fysisk miljø, med særlig fokus på kommunikasjonsveier, veifinning og 

skilting i tilknytning til knutepunkt for kollektivtrafikk. Gode eksempler, illustrasjoner og 

bilder.  

3. Fordypning innen planlegging, særskilte hensyn som må tas og hvordan beslutninger blir 

gjort. Gode eksempler, illustrasjoner og bilder.  

 

Veilederen skal publiseres åpent slik at hvem som helst kan benytte programmet som 

opplæringsmateriale på en strukturert måte i ulike sammenhenger.  

 

Det finnes en veileder innenfor IKT og Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har også en 

samling materiale som handler om universell utforming i fysisk miljø. Hva gjelder 

planlegging, finnes det ikke noe fullgodt materiale knyttet til universell utforming, ment for 

planleggingseksperter eller personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Prosjektet skal gjennom en digital opplæring gi kommunale tjenestemenn og 

brukerorganisasjonenes representanter kunnskap om universell utforming i planlegging. 

Materialet omfatter regelverk, standarder og hvordan man stiller krav, tilpasset på en detaljert 

og praktisk måte. Således kan brukermedvirkere gi råd og støtte i ulike prosjekter blant annet i 

råd for funksjonshemmede. På sikt skal naturligvis prosjektet bidra til praktiske løsninger for 

et samfunn som fungerer godt for alle.  

 

Ved å utvikle en nettbasert opplæring – universelt utformet – kan et ubegrenset antall 

kommunale tjenestemenn og medlemmer i ulike brukerorganisasjoner og andre som kan ha 

interesse av eller behov for en slik opplæring, benytte det. Opplæringen er tenkt tilbudt bredt. 

Ved å lære seg mer om regelverk, standarder og hvilke krav man skal stille, kommer 

brukerorganisasjonenes representanter i råd for funksjonshemmede til å kunne gi betydelig 

bedre råd, ta initiativ og delta mer aktivt i debatter. Dette kan bidra til et økt fokus på 

universell utforming ved planlegging. Ved å lære kommunale tjenestemenn mer om universell 

utforming utover selve regelverket, vil Funka NU sikre at nye idéer og mer holdbare løsninger 

utvikles. Sammen kan de to gruppene på en konstruktiv måte bidra til å øke graden av universell 

utforming i samfunnet.  

 

Ved å gi eksperter mer kunnskap og sluttbrukere mulighet til å stille krav, deles makten mellom 

eksperter og de individer som virkelig berøres. Således er dette også et demokratispørsmål. 



Side 3 

 

 

 

KMD vurderer dette prosjektet å falle innenfor tilskuddsordningens formål og retningslinjer. 

Vi har derfor besluttet å gi et tilskudd på kr. 100.000,- til dette tiltaket. Tilskuddet går over 

statsbudsjettets kap. 590 post 81. Beløpet vil i sin helhet bli overført Deres konto så snart 

signert aksept er oss i hende. 

 

Formelle betingelser 

Bestillerreferanse KMD 40148 Koksvik bes brukt ved alle henvendelser til departementet i 

saken. Faglig kontakt bes rettet til seniorrådgiver Einar Lund.  

 

Ved eventuelle kjøp av eksterne utredninger og anskaffelser skal statens regelverk legges til 

grunn. Rapport med regnskap for tiltaket bes sendt departementet så snart det foreligger og 

senest innen 1. juli 2017. Regnskapet skal føres i henhold til regnskapsloven og attesteres av 

revisor dersom det er krav om det. Det skal ikke beregnes moms for tiltaket. Finansieringen 

skal spesifiseres slik at det kommer klart fram hva som er bevilget fra ulike instanser og til 

hvilke formål midlene er benyttet.  

 

Vi tar forbehold om at Riksrevisjonen eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan 

iverksette kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene. Dersom dette ikke kan 

dokumenteres, eller andre forutsetninger for gjennomføring av tiltaket endres slik at hele eller 

deler av planene ikke lar seg gjennomføre, har KMD anledning til å kreve midlene tilbakeført.  

 

Vi ber om skriftlig, signert tilbakemelding snarest mulig på at vilkårene for tilskuddet er 

forstått og akseptert. Dette kan gjøres i form av en påtegning på mottatt tilskuddsbrev. Brevet 

må deretter scannes og sendes KMDs postmottak. Tilskuddet vil deretter bli overført Deres 

konto.  

 

Vi ønsker lykke til med opplæringsprogrammet. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Vieth Pedersen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Espen Koksvik 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 


	Med hilsen
	Erik Vieth Pedersen (e.f.)

