
Kommune/fylke

Prosjektnavn

Prosjektleder

Rapp.dato

KMDs hovedmål Kommunen/fylkets egne resultatmål
Av-

sluttet?

J/N

Status:

1 - 2 - 3
Beskrivelse - forklaring - utdyping av status.

j n

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rapportert av

Universell utforming styrkes i egen organisasjon.

Universell utforming utvikles i veilednings- og samordningsoppgaver;

• for fylkene overfor kommuner og regionale sektormyndigheter

• for kommunene overfor private og organisasjoner

Universell utforming synliggjøres i egne plan- og beslutningsprosesser.

Universell utforming prioritereres i prosjekter og ordninger med sikte på 

gjennomføring av konkrete tiltak og oppgaver.

Nasjonale hovedmål og resultatmål

Statusrapport  -  K2-tiltaket  -  2014 - 2015

Kommuner og fylker
Faglig rapportering fra kommuner og fylker under tiltak K2.
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Kommune/fylke

Prosjektnavn

Prosjektleder

Rapp.dato

KMDs hovedmål Kommunen/fylkets egne resultatmål
Valgt?

J/N

Status:

1 - 2 - 3
Beskrivelse - forklaring - utdyping

  j 3

  
1 1

  
2 2

  
3 3

  
1

  
2

2.1 Ha levert minst ett eksempel til bruk i 

nasjonalt arbeid på:

– kommunale bygg- og/eller uteområdeprosjekter 

hvor universell utforming er integrert i hele 

planprosessen og med høy bevissthet på 

universell utforming-kvalitet i forhold til kostnader.

– hvordan samfunnsdelen i kommuneplan kan 

utvikles som verktøy for å integrerer universell 

utforming som strategi i kommunens virksomhet.

– rutiner som sikrer konsistens i gjennomføring av 

vedtatte planer – identifisering av kritiske faser i 

gjennomføringsprosesser.

– evt. andre tema som presiseres i løpet av 

perioden 2009-2013.

3

  

2.2 Ha stått til disposisjon for utvikling og 

gjennomføring av tiltak K5 i Regjeringens 

handlingsplan for universell utforming: 

Kompetanseprogram for politikere og ansatte i 

kommunene.

1

  
2.3 Ha bidratt til utvikling av program med fokus 

på universell utforming i kommunesentraene, 

tiltak P1.
1 2

  

2.4 Ha bidratt til nasjonalt utviklingsarbeid som 

angår geografiske informasjonssystemer for 

innhenting og presentasjon av data om universell 

utforming (jfr. tiltak P2).

3

  2.5 Ha bidratt til nasjonalt arbeid knyttet til 

friluftsområder og lokal luftkvalitet (jfr. tiltak P3). 1

  
2.6 Ha bidratt til utvikling og samordning av 

verktøy og veiledningsmateriell for utvikling av 

universell utforming i kommunale planer.
2

  
3

  

3.1 Ha deltatt som innleder på (xx antall) 

regionale konferanser/kurs for kommuner, herav:

– (x antall) initiert av et pilotfylke

– (x antall) initiert av annet fylke

– (x antall) initiert av ressurskommuner 

1

  
2

  

4.1 Ha bidratt til dagsorden på (xx antall) nettverk 

og samarbeidsfora, herav 

– (X antall) Folkehelse/plan

– (X antall) Livskraftige kommuner

– (X antall) Interkommunale 

samarbeidsorganer/fora

– (X antall) bransjer, fagorganisasjoner o.a

3

  
1

  5.1 Har fått publisert (xx antall) artikler 

(egenproduserte, nyhetsoppslag o.a.) 2
  

3
  

6.1 Ha initiert/deltatt i (x antall) delprosjekt.

Ressurskommunens egne resultatmål innenfor K1-tiltaket

Resultatmål - tekst
Hoved-

mål til-

hørighet

Av-

sluttet?

J/N

Beskrivelse - forklaring - utdyping

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Formidle kunnskap og resultater i ulike nettbaserte og trykte medier.

Statusrapport  -  K1-tiltaket  -  2014 – 2015

Kommuner og fylker
Faglig rapportering fra ressurskommuner under tiltak K1 (samt delvis P1, P2 og P3) (Se tekst i gul boks helt nederst).

Rapportert av

Nasjonale hovedmål og resultatmål

Universell utforming utvikles i veilednings- og samordningsoppgaver;

• for fylkene overfor kommuner og regionale sektormyndigheter

• for kommunene overfor private og organisasjoner

2. Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell 

utforming.

3. Samarbeide med fylkene om kompetanseheving og formidling av gode 

eksempler til andre

4. Være pådriver og ta initiativ til å sette universell utforming på dagsorden i 

ulike nettverk og samarbeidsfora.

Tiltak P3 - Friluftsområder og lokal luftkvalitet

6. Initiere og delta i delprosjekter sammen med andre kommuner og 

nasjonale/regionale

Er dere deltakere i, eller kjenner dere til, andre aktiviteter i egen kommune som er forankret i andre tiltak i Regjeringens handlingsplan? Beskriv i så fall denne/disse 

aktiviteten(e), og angi hvilket tiltak de(t) tilhører

Tiltak K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner

Tiltak P1 - Styrke universell utforming i kommunal og regional planlegging.

Tiltak P2 - Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming
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