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Et mål for pilotfylkesatsingen var at uu vil komme høyere 
på dagsorden – både politisk og administrativt.

Oppstart i 2010 og avsluttet i 2013.

I Hedmark og Oppland var fylkeskommune og 
fylkesmennene formelle eiere pilotprosjektet.

Det ble valgt fire hovedtema: 
Reiseliv 

Folkehelse
Stedsutvikling

Transport

Hedmark og Oppland fylker ble valgt ut 
som pilotfylker for universelt utforming.



• uu en premiss for stedsutviklingsmidler
• uu krav ved tilskuddsmidler til arr.
• uu krav ved innkjøp
• uu bevisstgjøring innen eiendomsforvaltning. 

RLF…mye brukt.
• Kartlegging av alle fylkeskommunale bygg. Følges 

opp i budsjettbehandling. RLF med på 
prioritering. Begynne med P, inngang osv.

• Gjennomført tiltak for 14 millioner. Totalt behov 
er 50,5 mill. Fra 2015 er det i alle ny invisteringer.

• uu – hjemmesider.

Resultat



• Bevisstgjøring av driftspersonell. Gjøvik –
lab.

• Alle i administrasjon og politikere vet nå 
hva uu står for

• Reiseliv – har fått opp fokus på uu, og 
markedsmulighetene. Innovasjon N.

• Engerdal – tilrettelagt friluftsliv. 

2.



TAKK FOR MEG!



Er tidlig inn ved utarbeidelser av planer, 
byggeprosjekt, IKT  og retningslinjer. 
Møter i byggekomite, råd til virksomheten, 
presentasjoner i møter – au og hele rådet.

Hva gir best medvirkning.



Kom opp etter kordinert oppfølging av RLF i 
begge fylker. 

Felles strategi vedtatt av 
fylkestingene i 2016.



Har medført en lang prosess for å få frem et 
forslag til handlingsplan.
Ikke blitt vedtatt av fylkestingene. Nesten helt 
like forslag er utarbeidet.

Visjon
Innlandet universelt utformet i 2025.
I Hedmark og Oppland skal det arbeides aktivt 
og målrettet for utvikling av et universelt 
utformet samfunn, der alle kan delta på en 
likeverdig måte.

Felles arbeid med et forslag for 
handlingsplan.





• Blir fortsatt sett på som kostnadsdrivende
• Vanskelig å få gode standarder. 
• Utfordrende å vite hva som er riktig tiltak
• Regjeringen senker ambisjonen – visjon, 

Tek – 17. Gir negative signaler. Leve 
sammen?

• Må bruke innkjøpsmakt!
• RLF mistet fokus på andre saker (eks.skole)
• Politisk gevinst? Leve sammen!

Utfordringer!



• Har gjort mye med holdninger, 
bevisstgjøring, kunnskap og krav. 

• Stor endring fra 2009!  
• Blitt en innarbeidet del av alt arbeid i 

fylkeskommunen.

Hva er målbart?



Landskonferanse for alle fylkeskommunale 
råd på Hamar
13-14. September 2019.
Tema: skole og oppvekst

Takk for meg!





Terje Hoffstad, RLF i Hedmark
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