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

kr. 280.500,- til utvikling av et kursopplegg rettet mot planleggere. Tilskuddet går over 

statsbudsjettets kap. 590 post 81, og tildeles Universell Utforming AS. Beløpet vil bli 

Utbetalt Deres konto nr: 1503. 07. 93096 med det første. 

 

Bakgrunn 

Vi viser til Deres søknad av 26. mai i år, og vårt foreløpige svar på e-post av 7. juli i år. 

 

Det er søkt om et tilskudd på kr. 365.500, alternativt kr. 280.500, for å utvikle en 

kompetansepakke og deretter gjennomføre seminarer for lokale planleggere, medlemmer av 

råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og lokale folkevalgte. Hensikten er å øke 

kompetansen om hvordan de kan sikre universell utforming i planprosesser. 

 

Vurdering og konklusjon 

Departementet vurderer tiltaket å falle innenfor tilskuddsordningens formål og retningslinjer. 

Av KMDs foreløpige svarbrev går det fram at tiltaket tildeles kr. 275.000,-. Det har i etterkant 

vist seg å være en liten regnefeil i det foreløpige budsjettet på denne posten. KMD har derfor 

funnet å kunne tildele hele det lavest omsøkte beløpet på kr. 280.500, mao. ytterligere kr. 

5.500,- til dette tiltaket. 

 
Formelle betingelser  

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

saken. Faglig kontakt bes rettet til seniorrådgiver Einar Lund. 

Universell Utforming AS 

v/ Karen-Anne Noer 

  

 

 

Deres ref Vår ref 

17/2676-2 

Dato 

17 . oktober 2017 

 

 



 

 

Side 2 

 

 
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.mars 2018. Regnskapet skal føres i henhold til regnskapsloven og attesteres  

av revisor, dersom det er krav til søker om det. Det skal ikke beregnes moms for tiltaket. 

Finansieringen skal spesifiseres slik at det kommer klart fram hva som er bevilget fra ulike 

bidragsytere, 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 realisere, har KMD anledning til å kreve midlene 

tilbakeført.  

 

Vi håper dette kursopplegget vil øke kompetansen om ivaretakelse av universell utforming i 

lokal planlegging.  

 

Med hilsen 

 

 

Erik Vieth Pedersen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Espen Koksvik 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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