
Regionale planmidler fra KMD (og BLD) 2017 
Status 
 
Tilsagn i brev 3. mai 2017.  

• St. budsj. kap. 0500 post 21:  
70 000 kroner KMD pr.nr. 205001, opplæring om plan- og bygningslova 

• St. budsj. kap. 0872 post 21/71:  
55 000 kroner KMD pr. nr 205020 opplæring om universell utforming (UU) i plan 

 
Språkrådet 1997:  

- uu: universell utforming 
- UU: urenset uran  

 
Buskerud 
Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune samarbeider. Planseminar 14. 
desember praktiske eksempler på universell utforming av friluftsområder og 
friluftslivkartleggingen i enkelte kommuner.  
 
Hedmark 
Ikke gjennomført konkrete opplæringstiltak innenfor universell utforming.  
 
Møre og Romsdal 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider. 
Intern fagdag for tilsette knytt til tema universell utforming med søkelys retta mot a)Universel/ 
utforming som strategi og b) Universell utforming i plansaksbehandlinga.  
 
Nordland 
Plankonferanse. Universell utforming tema. I tillegg fokusert på å gi uttalelser og veiledning 
på feltet, særlig til kommuneplanens samfunnsdel  
 
Sogn og Fjordane 
Fylkesmannen og fylkeskommunen samarbeider. Læringsnettverk for kvar av dei tre 
regionane og ei tre-dagars plankonferanse. Dag tre tema universell utforming og folkehelse,  
 
Troms 
Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms samarbeider.  
Fylkesmannen har et eget prosjekt på universell utforming, og erfaringer og tilrådninger fra 
dette prosjektet ble presentert på flere dagers plansamling og har derfor et stort fokus på 
dette fagområdet i løpende veiledning.  
 
Vestfold 
Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune har inngått avtale med Høgskolen i 
Sørøst-Norge om studieplasser på høyskolestudiet «Kommunikasjon og samhandling for 
plan- og byggesaksaksbehandlere i kommunene». Universell utforming i plan- og 
byggesaker er en del.  
 



Østfold 
Fylkesmannen i Østfold samarbeider med Østfold fylkeskommune.   
Utarbeidelse av kampanjeelementer UU for fylkeskommunen. , kr. 150.000,- 
 
Hordaland 
Universell utforming inkludert i revidering av handlingsprogrammet fro regional plan.  
Finnmark 
Plankonferanse for alle kommuner og fagmyndigheter. Universell utforming inkludert. 
 
Aust og Vest Agder  
Plannettverk. Studietur Danmark: byutvikling og universell utforming. 
 
Oslo og Akershus  
Fylkesmannen og fylkeskommunen ikke kapasitet til pr.nr. 205020 universell utforming.  
 
Sør-Trøndelag 
Ikke aktivitet pr.nr. 205020 universell utforming 
 
Nord-Trøndelag 
Ikke rapportert på pr.nr 205020 universell utforming  


