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Innretning og ramme: 
Kompetanseheving av kommunal planlegging gjennom regionalt nivå. 
Samordnet tildeling til fylkesmennene gjennom KMD 
• St. budsj. kap. 0500 post 21 (KMD), opplæring om plan- og 

bygningslova, 70 000 kroner per fylke 
• St. budsj. kap. 0872 post 21/71 (BLD), universell utforming i 

planlegging, 55 000 kroner per fylke  

Forutsetning: fylkesmann og fylkeskommune i samarbeid 
Utlysning i eget brev ca. april 2018. 
2017: utlyst i brev av 3. mai. Ca 16 av fylkene gjorde seg nytte av uu-
andelen av midlene. Kortfattet oversikt i eget dokument. 

Kontaktperson: Liv Kirstine Mortensen, lkm@kmd.dep.no

mailto:lkm@kmd.dep.no
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Innretning og ramme: 
• inntil 3,8 millioner kroner for å sikre tilstrekkelig kompetanse innen 

planlegging, kart og geodata, herunder universell utforming
• øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale 

planleggingen etter plan- og bygningsloven.

Målgruppe: aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og stiftelser. 

Søknadsfrist: 15. april 2018, se 
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/id713336/

To siste år er seks søknader som berører tema universell utformet gitt 
støtte, se: https://uu-k1.no/lokal-kompetanse-og-universell-utforming-i-
plan-kart-og-geodata/

Kontaktperson: Espen Koksvik, eko@kmd.dep.no

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/id713336/
https://uu-k1.no/lokal-kompetanse-og-universell-utforming-i-plan-kart-og-geodata/
mailto:eko@kmd.dep.no
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Bakgrunn
Tilskuddsordning rettet mot kommuner og fylkeskommuner som skal 
bidra til å utvikle og gjennomføre arealtiltak i forpliktende 
byutviklingsavtaler og byvekstavtaler. 
I 2017 lyst ut med intensjon: "Bolig-, areal- og transportplanlegging for en 
bærekraftig og attraktiv byutvikling". 

Målgruppe: kommuner og fylkeskommuner i Oslo-, Bergens-, Stavanger-
og Trondheims-områdene.  

Det vil komme en ny utlysning våren 2018,  se 
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/id713336/

Egne midler er innenfor ordningen øremerket tiltak knyttet til universell 
utforming. 
Kontaktperson: Anne Beate Tangen, abt@kmd.dep.no

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/id713336/
mailto:abt@kmd.dep.no

	Universell utforming i regional planlegging etter plan- og bygningsloven
	�Stats.budsj. kap. 500 post 21: �Regionale planmidler fra KMD (og BLD) 
	�Stats.budsj. kap. 590 post 81: �Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata
	�Stats.budsj. kap. 590 post 61  �Byvekst og byutvikling i storbyregionene

