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BUFDIR  /

Hvem er vi?
Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet  

Avdeling for likestilling (LIK)

Deltasenteret

 Arbeidsområde: 
universell utforming, 
medvirkning

 Visjon: 
Deltakelse og
tilgjengelighet for alle
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Våre arbeidsområder
Forvalte økonomiske tildelinger gjennom bl.a. tilskudd
Tilskuddsordning, KMD, KS
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Statlige virkemidler
 Rettslige
Lover og forskrifter  

 Økonomiske
Ordinære budsjettrammer, tiltakspakker, 
tilskuddsordninger 

Organisatoriske
Virksomhetsstyring (tildelingsbrev), tilsyn, 
etatsstyring, virksomhetsplaner, handlingsplaner, 
strategiplaner

 Pedagogiske

Informasjon, veiledning, opplæring, 
undervisning, nettverk
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To tilskudds utlysninger

 Hovedutlysningen – den ordinære
tilskuddsordningen

Søknadsfrist medio januar

 KS kommuner og fylker – egen utlysning litt 
senere på året for medlemmene av KS nettverket

Søknadsfrist 26 februar
Beløpsgrense kr 200 000
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Mål og målgruppe for 
tilskuddsordningen
 Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke 

gjennomføringen av universell utforming som 
samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for 
personer med nedsatt funksjonsevne.

 Målgrupper for ordningen er statlige, fylkeskommunale, 
kommunale og private institusjoner og virksomheter, 
stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som 
ønsker å gjennomføre prosjekter innen kunnskapsutvikling, 
kompetanseheving og informasjon på området universell 
utforming.
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Hovedkriterier
Vi kan gi støtte til tiltak som bidrar til:
 Forskning og kunnskapsutvikling på området universell 

utforming
 Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling 

innen universell utforming
 Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon 

om universell utforming
 Vi gir ikke tilskudd til bygge- eller oppgraderingsprosjekter. 

Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi vil heller ikke 
få støtte.
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Aktuelle områder
Søkere kan få støtte til prosjekter på mange temaer innenfor 
hovedkriteriene. Noen eksempler kan være: (lista er ikke 
uttømmende)
 IKT, herunder også universell utforming av 

velferdsteknologi/hverdagsteknologi
 Bygg og uteområder, herunder planarbeid
 Kollektivtransport - utredningsarbeid og 

kunnskapsgrunnlag
Vi legger vekt på:
 Egenandel/egeninnsats i prosjektene
 Samarbeide mellom flere aktører i prosjektene
 Samfunnsnytte
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Kategorier KS utlysning

 3 kategorier

Registrering og kartleggingsarbeid
Prosjektering
Nettverk og kompetanseheving
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Hva skal søknaden inneholde
 Kort beskrivelse av tidligere 

tiltak
 Tittel/kategori
 Samarbeidspartnere
 Budsjett med 

spesifiseringer
 Beskrivelse av mål, 

målgrupper, aktiviteter og 
milepæler
 Vedlegg 
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Søknadstips 
 Vær realistiske –
 Hvor stor kapasitet har 

dere? 
 Hvor mye ressurser har 

dere tilgjengelig?
 Lag en milepælsplan
 Sett opp delmål
 Vær konkret
 Avklar med eventuelle 

bidragsytere
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Skriv en god søknad
 Beskriv tiltak på en måte 

som eksterne kan forstå
 Sett deg inn i 

søknadskriteriene
 Søk om støtte til ett

prosjekt/tiltak
 Tidfest prosjektet i så stor 

grad som mulig
 Lag et realistisk – og 

forståelig budsjett
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Tilskuddsutlysning
https://soknadsportal.bufdir.no/#login

https://soknadsportal.bufdir.no/#login
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Hva skal dere bruke pengene til?
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Prosjektbeskrivelse



BUFDIR  /
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Rapportering
 Når dere skal rapportere for tiltaket må dere sende inn en 

beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. 
Dere skal også legge ved et prosjektregnskap som kan 
sammenlignes med søknadsbudsjettet.

 Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller mer, skal regnskapet 
attesteres av autorisert eller registrert revisor etter 
standarden ISRS 4400.
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Eksempler på tilskuddsprosjekter
 Fylkesmannen i Troms
Kompetansehevingsprosjekt – universell utforming 
i plan. Kompetanseprosjekt rettet mot kommuner i 
Troms.
 Fylkesmannen i Telemark
Sentrumsnære turveger. Prosjekt for universelt 
utformede turveier i kommunene i fylket.
 Møre- og Romsdal fylkeskommune
Integrering av kartlegging fra Statens Kartverk i 
turdatabasen morotur.no
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 Telemark fylkeskommune
Sjåføropplæring om universell utforming i 
kollektivtransport

21



Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foredragsholder: 

Takk for meg!
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Nyhetsbrev:
https://www.bufdir.no/uu/Nytt/

Deltasenteret:
www.bufdir.no/uu/

UnIKT forum:
https://www.bufdir.no/uu/UnIKT/

Karianne Hjortdahl
Seniorrådgiver 
Deltasenteret/Bufdir
karianne.ryghhjortdahl@bufdir.no
Tlf.: 466 17 848

https://www.bufdir.no/uu/Nytt/
https://www.bufdir.no/uu/UnIKT/
mailto:karianne.ryghhjortdahl@bufdir.no
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