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Universell utforming

• Hensikten med konseptet universell 

utforming er å forenkle livet for alle ved å

lage produkter, kommunikasjonsmidler og 

bygde omgivelser mer brukbare for flere 

mennesker, med små eller ingen ekstra 

kostnader. Konseptet universell utforming 

har som målgruppe alle mennesker; i alle 

aldrer, størrelse og med ulike ferdigheter



Universell utforming

1. Like muligheter for bruk

2. Fleksibel i bruk

3. Enkel og intuitiv i bruk

4. Forståelig informasjon

5. Toleranse for feil

6. Lav fysisk anstrengelse

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk





Fokusområder

• Politisk medvirkning

• Adm. medvirkning

• Brukermedvirkning

– Funksjonshemmede

– Eldre

– Barn



Norge universelt utformet 2025

• Universell utforming som regional 

utfordring 

(Jeg vil bruke betegnelsen Pilotfylkesprosjektet 

videre)



Tiltak K1

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 

2009-2013 ”Norge universelt utformet 2025”

– Tiltak K1 

Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner.

Universell utforming utvikles som en strategi kommunal og 

regional planlegging og forvaltning. Tiltaket inkluderer 

ressurskommuner, pilotfylker og nye pilotkommuner. Alle fylker 

og 25% av kommunene bør aktivt med innen 2015. 

Gjennomføring: 2009 – 2013. Ansvarlig Miljøverndepartementet.



Hensikt med pilotfylketiltaket

• Pilotfylker for universell utforming skal bidra til å

– utvikle universell utforming som regional strategi 

– virkeliggjøre nasjonale mål i Regjeringens handlingsplan ”Norge 

universelt utformet 2025” – 2)

– gjennomføre handlingsplanens Tiltak K1, Nasjonalt 

utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner .

– formidle på en systematisk måte erfaringer som er nedfelt bl.a. i 

rapporten ”Universell utforming som kommunal strategi –

Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 ”

(T-1472)



Tiltak K1
• Tiltak K.1 skal bidra til bl.a. følgende mål i ”Norge universelt utformet 

2025”

– kommunene bør arbeide for at alle kommunesentra i Norge blir universelt 

utformet

– alle kommuner har friluftsområder for allmenn bruk som er universelt 

utformet 

– alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer og 

bestemmelser for uu innen 2015

– Universell utforming bør være et integrert prinsipp i alle regionale planer 

innen 2015

– Alle fylker og 25 % av kommunen bør delta aktivt i nasjonalt 

utviklingsprosjekt for uu med kommune og fylkesrettet satsing innen 2014

– Alle kommuner bør ha deltatt aktivt i veiledning om ny plan- og 

bygningslov innen 2010



Forutsetninger(1)

Pilotfylkene skal arbeide med sikte på å skape en ”merverdi” for 

feltet utover ordinært ansvar ved å :

• gjennomføre UU-utviklingsarbeid/kompetansebygging i egen 

virksomhet

• ha en strategi for formidling av kunnskap og erfaringer mellom 

kommuner

• ha en personressurs som koordinator for intern og ekstern  

virksomhet

• organisere pilotfylkearbeidet best mulig med utgangspunkt i det 

enkelte fylkets spesielle forutsetninger

• sikre god politisk forankring og medvirkning



Hovedmål

• Hovedmål 1

• Integrere universell utforming i regional virksomhet og være forbilde slik at andre 

fylker og kommunene i eget fylke øker innsatsen på feltet.

• Hovedmål 2

• Bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli gode på universell utforming.

• Hovedmål 3 

• Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell utforming 

ved å ta initiativ og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora

• Hovedmål 4

• Formidle kunnskap og resultater i ulike nettbaserte og trykte medier.

• Hovedmål 5

• Initiere og delta i delprosjekter sammen med kommuner, nasjonale og/eller 

regionale kompetansemiljøer.



Hovedtidsplan og milepeler

• Varighet: 2009 – 2013 (oppstart 2009, full iverksetting 2010)

• Sluttrapportering  fra pilotfylkene 1.7. 2013

• Nasjonal sluttrapport desember 2013

• Evaluering avsluttet første halvår 2014


