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Forord  

KS har siden 2014 hatt ansvar for og driftet et kommunenettverk for universell utforming, 
finansiert av Kulturdepartementet (tidligere Barne- og likestillingsdepartementet). 
I Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, som ble videreført i 2020, 
er kommunenettverket et av tiltakene. 17 kommuner/fylkeskommuner deltok i nettverket 
det første året.  I 2020 har 48 kommuner og fylkeskommuner deltatt. 
 
I KS har Anne Gamme fra KS hatt overordnet ansvar for kommunenettverket, mens Christian 
Hellevang har vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring av nettverksarbeidet. 
Arbeidet i nettverket har i også i 2020 blitt gjennomført i samarbeid med Bufdir v/Karianne 
Hjortdahl og Anders B. Eriksen og Trondheim kommune v/Solveig Dale, som er engasjert av 
KS i en 40% stilling i nettverksperioden. I tillegg har Aina Tjosås, tidligere plansjef i Os 
kommune, nå medarbeider i ABO plan & arkitektur as, bidratt i planleggingen og 
gjennomføringen av samlingene i nettverket. 
 
insam as v/Nina Solberg har bistått KS som prosessleder i samlingene, samt i planleggingen 
av samlingene og i oppfølgingen av kommunene mellom samlingene. Denne rapporten 
oppsummerer arbeidet i 2020, og er primært rettet mot å kunne inngå i rapporteringen fra 
KS til Kulturdepartementet. 
 
 
 
  
Drammen, 15.10.2020 
 
Nina Solberg 
insam as 
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1 Bakgrunn 

Universell utforming er en nasjonal satsing rettet mot å utvikle et likeverdig og inkluderende 
samfunn. Denne satsingen er forankret i regjeringens handlingsplan for universell utforming 
2015-2019. Handlingsplanen er videreført i 2020. Kulturdepartementet har startet arbeidet 
med å utforme en ny nasjonal handlingsplan som skal foreligge til behandling i 2021. I 
arbeidet med satsingen knyttet til universell utforming anses kommunesektoren å ha en 
nøkkelrolle. KS har derfor fått midler til å videreføre nettverket som ble etablert i 2014, også 
i 2020. 
 

2 Kommunenettverkets formål 

Hensikten med nettverket er å oppnå konkrete resultater i nærmiljøene og å styrke 
kommunenes kompetanse knyttet til universell utforming.  
Hovedfokuset for nettverket har fra starten vært eksisterende bygg, uteområder og sosiale 
møteplasser.  
 
I 2020 har nettverket arbeidet etter følgende delmål: 
 

• Dele erfaringer med utgangspunkt i behov kommunene og fylkeskommunene 
(heretter benevnt som kommunene) har i arbeidet med universell utforming.  

• Bidra til å initiere og styrke lokale prosesser for utvikling av arbeidet med universell 
utforming, basert på en flerfaglig tilnærming.   

• Belyse strategier for å øke tilgjengeligheten til eksisterende bygninger, uteområder 
og sosiale møteplasser. 

• Bidra til at universell utforming blir forankret i kommunenes planstrategier og 
kommuneplaner. 

• Bidra til å utvikle kommunenettverkets kompetanse på universell utforming gjennom 
erfaringsformidling i nettverkssamlingene og i lokale nettverk. 

• Gjennomføre en årlig felles samling for hele nettverket. 

• Gjennomføre årlige regionbaserte nettverkssamlinger i Oslo, Stavanger og Tromsø. 

• Videreføre ambassadørordningen som ble etablert i 2018. 

 

3 Deltakende kommuner 

Følgende kommuner/fylkeskommuner har vært registrert som deltakere i nettverket i 2020: 



 

2 |  insam as 

1. Asker kommune 

2. Aurland kommune 

3. Bergen kommune 

4. Bodø kommune 

5. Gjøvik kommune 

6. Hadsel kommune 

7. Halden kommune 

8. Haugesund kommune 

9. Hemnes kommune 

10. Horten kommune 

11. Indre Østfold kommune 

12. Iveland kommune 

13. Karmøy kommune 

14. Kongsvinger kommune 

15. Kristiansand kommune 

16. Lillehammer kommune 

17. Lindesnes 

18. Meløy kommune 

19. Molde kommune 

20. Møre og Romsdal fylkeskommune 

21. Nes kommune, Akershus 

22. Nes kommune, Buskerud 

23. Nesbyen kommune 

24. Nordre Follo kommune 

25. Nesodden kommune 

26. Nordkapp kommune 

27. Nordland fylkeskommune 

28. Oslo kommune 

29. Randaberg kommune 

30. Rogaland fylkeskommune 

31. Sandefjord kommune 

32. Sandnes kommune 

33. Sarpsborg kommune 

34. Skien kommune 

35. Sola kommune 

36. Stavanger kommune 

37. Time kommune 

38. Torsken kommune 

39. Troms og Finnmark fylkeskommune 

40. Tromsø kommune 

41. Trondheim kommune 

42. Trøndelag fylkeskommune 

43. Ullensvang kommune 

44. Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

45. Vestland fylkeskommune 

46. Viken fylkeskommune 

47. Våler kommune, Innlandet 

48. Ørsta kommune 

 

 

4 Nettverkssamlingene 

I 2020 er det gjennomført en felles samling i januar, en digital samling for fylkeskommunene 
i mai og tre regionale samlinger i august/september i hhv. Tromsø, Oslo og Stavanger.  
Kommunene fikk også invitasjon til å delta i samling for Nettverket for aldersvennlige 
lokalsamfunn i Stavanger den 17. september. 
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4.1 Fellessamling i Oslo 

Samlingen ble gjennomført den 21. og 22. januar med 83 deltakende kommuner og 
representanter fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, Bufdir, Kartverket, 
Husbanken og KS. Samlingen startet med en befaring til Stovnertårnet i Oslo. Hovedtema var 
kartlegging av bygg med eksempler fra Trondheim, Stavanger, Asker og Kongsvinger. I tillegg 
til gruppearbeid der deltakerne hadde med seg problemstillinger og utfordringer de ønsket å 
dele i gruppene, fikk vi presentert prosjektene: 

• Lervigparken – et samskapingsprosjekt i Stavanger 

• Helse og velferdsbygg i Trondheim 

• Brosteinsprosjektet i Trondheim. 

Det ble også tid til informasjon om tilskuddsordningen til nettverket som Bufdir disponerer, 
og til meningsutveksling om det er behov for at KS-nettverket for universell utforming 
videreføres etter 2020, og hva en bør legge vekt på i en eventuell videreføring.  

 
4.2 Samling for fylkeskommunene  

Samlingen ble gjennomført den 19. mai med 8 av 9 deltakende fylkeskommuner. Fordi 
samlingen ble gjennomført digitalt, kunne flere medarbeidere i den enkelte fylkeskommune 
delta. I tillegg deltok representanter for Bufdir og KS sentralt. Hensikten med samlingen var å 
formidle status i fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i 2020 til de øvrige 
fylkeskommuner for felles læring. I tillegg fikk deltakerne anledning til å gi innspill til foreslått 
program for høstens planlagte regionsamlinger og om – og eventuelt hvordan – nettverket 
bør videreføres i 2021. 
 
Hovedinntrykket er at innsatsen i fylkeskommunene er forankret i politiske plattformer og 
planverk med vekt på planarbeid knyttet til tiltaksorientering. Flere har jobbet for å få inn 
universell utforming i planstrategien som skal behandles politisk i løpet av året. Flere jobber 
med kartlegging, og flere jobber systematisk med å koordinere tverrsektoriell jobbing og 
koordinere/motivere kommunene. 
 
Framlagt forslag til program for regionsamlingene fikk tilslutning. Når det gjelder om 
nettverket bør videreføres, har dette tilslutning blant de fleste av fylkeskommunene, men 
behovet for at fylkeskommunene samler egne kommuner ble også framhevet. Hvordan 
kommunene og fylkeskommunene kan samarbeide med Rådene for mennesker med 
nedsatte funksjonsevner, ble foreslått som konkret tema for neste års arbeid i nettverket. 

 
4.3 Regionsamlinger 

Det var planlagt tre regionale dagssamlinger i mars, men disse ble avlyst som følge av 
pandemien. Det ble gjennomført regionsamlinger i Tromsø, Oslo og Stavanger i august og 
september. Her ble det lagt opp til både fysisk og digital deltakelse. En viktig premiss var at 
både fysiske og digitale deltakere skulle kunne være like aktive. Dette ble løst ved å bruke en 
videokonferanseløsning der alle som deltok på nett kunne se og høre alle som holdt innlegg, 
kommentarer og spørsmål i møterommet, og at fysiske deltakere kunne se alle som deltok 
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digitalt på storskjermen i møterommet. I tillegg ble det lagt opp til både fysisk gruppearbeid 
og digitale grupper. Oppsummering av erfaringene med de tekniske løsningene følger som 
vedlegg. 
 
Totalt deltok 21 deltakere i Tromsø, hvorav 13 deltok på nett. I Oslo deltok 32, hvorav 9 
deltok på nett. I Stavanger deltok 31, hvorav 14 deltok på nett. Programmet var lagt opp likt 
for alle samlingene. Innlederne deltok i alle tre samlinger, med unntak av at det ble holdt 
ulike lokale erfaringsinnlegg. Det har vært praksis å starte samlinger i nettverket med 
befaring av lokale bygg og uteområder på ettermiddagen før neste dags møtestart. I Tromsø 
og Oslo ble befaringene avlyst. I Stavanger ble det lagt opp til befaring i mindre grupper, og 
befaringen ble kommentert neste dag ved hjelp av bilder som var tatt før samlingen. 
 
Trondheim kommune har rustet opp torget, og Solveig Dale tok oss igjennom prosessen og 
fram til ferdig resultat.  Deltakerne var samstemte i at erfaringer fra denne komplekse 
utviklingsprosessen er nyttige også for mindre kommuner. Hovedtema i samlingene var 
hvorfor det er viktig å forankre arbeidet med universell utforming i planverket og hvordan 
dette lar seg gjøre. Innlegg fra tidligere plansjef i Os kommune, Aina Tjosås og Hilde Moe i 
KMD ble supplert med erfaringsinnlegg fra Meløy, Måsøy, Halden, Aurland, Viken og 
Vestland. Innleggene ble diskutert i grupper og i plenum.  
 
Et annet tema som ble belyst var hvordan kommunene kan bruke kartlegging som verktøy i 
arbeidet med universell utforming. Innleggene ble holdt av Kathrin Bögelsack og Sven 
Michaelis fra Kartverket og Solveig Dale fra Trondheim kommune. Samlingene ble avsluttet 
med diskusjoner om nettverket bør videreføres etter 2020, og hva en bør legge vekt på i en 
eventuell videreføring. Majoriteten ga også denne gangen uttrykk for at nettverket bør 
videreføres, med vekt på erfaringsdeling. 
 
Filmsnutter fra samlingen i Oslo er lagt ut på youtube sammen med erfaringsinnlegg fra 
Tromsø og Stavanger.  
 

5 Arbeid mellom samlingene 

Det ble ikke avsatt midler i 2020 til koordinators oppfølging av den enkelte kommune. Men 
spørsmål fra enkeltkommuner har blitt formidlet til nettverket av koordinator, og 
tilbakemeldingene har skjedd enten direkte eller gjennom koordinator. En av hensiktene 
med nettverkssamlingene er at deltakerne blir så kjent med hverandre at det blir enkelt å 
knytte direkte kontakt mellom samlingene. Koordinator oppfatter at en slik bilateral kontakt 
kan videreutvikles.  
 
Nettverket har en egen facebook-gruppe der det i hovedsak er KS´ prosjektleder som har 
bidratt med innlegg. Fire nye videoer om universell utforming er under arbeid, og vil bli 
lansert før årsskiftet: 

• Kyststien i Bodø 

• Jektefartmuseet i Bodø 

• Torget i Trondheim 
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• Kyststien i Stavanger 

Alle filmer som KS har laget ligger her: 
https://www.youtube.com/channel/UCEruZjAiVqoFatMhtpC-JxA 
Et nytt hefte om universell utforming og handelsstanden og et om universell utforming av 
barnehager og skoler er under utarbeidelse, og skal ferdigstilles før nyttår. 
Heftet «Hva ser vi etter» er blitt oppdatert, og vil kunne bestilles før årsskiftet fra 
ordre@lupro.no  
 

6 Prosjekter i kommunene 

Det ble også i 2020 lyst ut midler for nettverksmedlemmene fra Bufdir med inntil kr. 200.000 
pr. kommune. Midlene skal brukes til enkle tiltak og prosjekter i kommunene, under 
områdene kartlegging/registrering, kompetanseheving/nettverksarbeid og tidlig 
prosjektering. 
 
Tildelingen ble først klar i september 2020. Det ble tildelt midler til 18 
kommuner/fylkeskommuner. Vedlagt følger oversikt over kommunene som fikk tildelt 
midler.  
 

7 KS-ressurser 

Fra KS side er Anne Gamme hovedansvarlig for kommunenettverket. Christian Hellevang fra 
KS er prosjektleder og KS har engasjert Solveig Daler fra Trondheim i en 40% stilling også i 
2020 for å bidra til faglig utvikling av kommunenettverket. KS har også engasjert insam as 
v/Nina Solberg som prosjekt- og prosessleder. Hun har hatt ansvaret for programmet, 
ledelsen av samlingene og er hovedkontakten mellom kommunene og KS. Programkomiteen 
som har lagt føringer for utformingen av samlingenes innhold og form har vært Christian 
Hellevang, KS, Solveig Dale, Trondheim kommune, Aina Tjosås, ABO Plan & Arkitektur as, 
Karianne Rygh Hjortdahl og Anders Eriksen fra Bufdir og Nina Solberg i insam. 
 

8 Statlig deltakelse 

Bufdir har deltatt både i programkomiteen for å legge til rette for gode prosesser, 
programmet i nettverkssamlingene, orientering og hjelp til prosjektmidler for 
deltakerkommunene. De har også bidratt som innledere og i plenum/gruppeprosesser. Dette 
har vært en styrke for kommunenettverket. Bufdir har bidratt med bred og dyp kompetanse 
på området universell utforming og bidratt til at kommunenettverket har økt sin 
kompetanse på området. 
 
Husbankens regionkontakter har deltatt i nettverkssamlingene. Gjennom sin brede 
kompetanse på området har Husbanken bidratt til å utvikle kommunenettverket, og 
kommunene har fått god kontakt med de regionale representantene fra Husbanken.  
Statens kartverk har også bidratt på samlingene med innlegg og faglige refleksjoner. 



 

6 |  insam as 

9 Ambassadørordningen 

Hensikten med ordningen har vært å øke kunnskapsnivået om universell utforming i 
kommunesektoren ved at kommunen får bistand til kurs, opplæring, enkeltinnlegg og 
befaringer av personer (ambassadører) rekruttert fra KS-nettverket for universell utforming. 
Fokus har vært avgrenset til eksisterende bygg, uteområder og sosiale møteplasser. 
Ordningen ble etablert i 2018 med 10 ambassadører som i 2019 ble redusert til 6. 
Reduksjonen i antall ambassadører skyldes at folk har byttet jobb og dermed ikke har kunnet 
følge opp ambassadøroppdraget. Som følge av Covid 19 har aktiviteten blant 
ambassadørene vært begrenset til å gjennomføre 2 av 7 avtalte oppdrag. Det er gjennomført 
to samlinger med ambassadørene i hhv Bodø 15. og 16 januar og i Oslo 7. september.  
Se vedlagte statusrapport for 2020. 
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10 Vedlegg 

10.1 Program fellessamling 21. og 22.  januar 2020 

Sted:    KS huset, Haakon VII`s gate, Oslo,  
Hotell:    Scandic Solli plass 
Middag 21.1.2020: Kl.18.30 på hotellet 
Prosessleder:  Nina Solberg, insam as 
 
Tirsdag 21. januar 2020 
 
Kl. 10.00 Frivillig befaring – Stovnertårnet 
-11.30  OPPMØTE PÅ HOTELL SCANDIC SOLLI PLASS KL. 10.00 
  Buss til Stovnertåret 
    
Kl. 11.30 Pause  
    
Kl. 11.45 Velkommen 

v/Christian Hellevang, KS 
 
Kl. 11.55 Presentasjon av deltakere 
  v/Nina Solberg, insam 
 
Kl. 12.15 Oppsummering etter befaringen 
  v/Solveig Dale, Trondheim kommune og Aina Tjosås, ABO Plan & Arkitektur as 
 
Kl. 12.30 Lunsj 
 
Kl. 13.30          3 kommuner presentere prosjekter innen område bygg, uteområder og sosiale 

møteplasser 
- Helse og velferdsbygg i Trondheim v/Gunhild Brandtzæg, Trondheim 

kommune 
- Brosteinsprosjektet i Trondheim v/Roy Åge Håpnes, Trondheim kommune 
- Lervigparken – samskapingsprosjekt i Stavanger v/Claus Sigurd Petersen, 

Stavanger kommune 
    

Plenum i etterkant av kommunepresentasjonene 
 
Kl. 14.55 Pause 
 
Kl. 15.15 Gruppearbeid  

Hver kommune tar med inntil 5 slides fra egen kommune som diskuteres i 
grupper. Eksemplene skal hentes innen områdene eksisterende bygg, 
uteområder eller sosiale møteplasser 
Ta med eksemplene på minnepenn 
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Gruppene oppfordres også til å diskutere innspillene og evalueringen som 
kom på Kick-off-samlingen i Oslo 13.03.2019. Et av spørsmålene som kan 
diskuteres er: Hvordan få nettverket til å fungere som et nettverk? 

 
Kl. 16.45 Egentid, benytt denne tiden til å bli bedre kjent med hverandre  
 
Kl. 18.30 Middag på hotellet 
 
 
 
Onsdag 22. januar 2020 
 
Kl. 08.30 Universelt utformet nærskole 
  v/ Inger-Marie Hølmebakk, Bufdir  
  Dette innlegget ble ikke holdt pga sykdom 
 
Kl. 09.00 Pause 
 
Kl. 09.15 Informasjon om tilskuddsordningen for nettverket 
  v/ Karianne Rygh Hjortdahl, Bufdir 
 
Kl. 10.00 Pause  
 
Kl. 10.20 Kartlegging av skoler i Kongsvinger kommune 
  v/ Arne Nytrøen, Kongsvinger kommune 
 
Kl. 10.45 Systematisere og videre prosess/arbeid med kommunale bygninger som er 

kartlagt i Sandnes kommune 
  v/Buster Skjødt, Sandnes kommune 
 
Kl. 11.25 Kartlegging av skoler i Asker kommune 
  v/Gro Eriksen, Asker kommune 
 
Kl. 11.50 Samtale med innlederne i plenum 
  v/Nina Solberg, insam 
 
Kl. 12.15 Veien videre 
  v/Christian Hellevang, KS 
 
Kl. 12.30 Takk for denne gang og lunsj 
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10.2 Program regional samling Tromsø 28. august 2020 

08.30  Velkommen  
  Presentasjon av opplegget for dagen ved møteleder Nina Solberg  
   
08.45  Universell utforming av Trondheim torg. 

Solveig Dale presenterer arbeidet med å gjøre torget universelt tilgjengelig. 
Refleksjoner og innspill i plenum 

 
09.45  Pause 
 
10.00  Hvorfor og hvordan forankre universell utforming i planverket? 
  Innledning ved Aina Tjosås, tidligere kommunalsjef i Os kommune 
 
10.30                Ny veileder for universell utforming i planlegging.  

Orientering fra Hilde Moe, KMD 
 
10.45  Erfaringsinnlegg I 

Innlegg fra Kjell Holdal, Meløy kommune om status for planarbeidet i egen 
kommune 

 
11.00  Pause 
 
11.10  Gruppediskusjon  

Status for forankringen av universell utforming i egen 
kommunes/fylkeskommunens planverk – utfordringer og muligheter  

 
12.00  Lunsj 
  
13.00  Erfaringsinnlegg II 

Innlegg fra Per Espen Sneve Hansen, Måsøy kommune om status for 
planarbeidet i egen kommune 

 
13.15  Oppsummerende refleksjoner om planarbeidet 
    
13.45  Pause 
 
14.00  Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming 

 Introduksjon ved Kathrin Bögelsack, Kartverket 
 

14.30  Eksempler fra Trondheim kommune ved Solveig Dale 
  Refleksjoner i plenum 
 
15.00  Statusrapport for universell utforming i Norge. 
  Innlegg fra Anders Eriksen, Bufdir. 

 
15.15                Veien videre 
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Hvordan bør nettverket for universell utforming videreføres dersom det 
bevilges midler for en ny periode fra 2021? Hva bør være hovedfokus for 
nettverkets arbeid? 

  Innspill og refleksjon i plenum 
 
16.00  Slutt for dagen 
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10.3 Program regional samling Oslo 7. og 8. september 2020 

Mandag 7. september 
 
16.00  Befaring utgår på grunn av pandemien 
 
19.00  Middag på hotell Raddison Blu, Holbergsgate 30 
   
 
Tirsdag 8. september  
 
08.30  Velkommen 
  Presentasjon av opplegget for dagen ved møteleder Nina Solberg 
   
08.45  Universell utforming av Trondheim torg. 

Solveig Dale presenterer arbeidet med å gjøre torget universelt tilgjengelig.  
Refleksjoner og innspill i plenum 

 
09.45  Pause 
 
10.00  Hvorfor og hvordan forankre universell utforming i planverket? 
  Innledning ved Aina Tjosås, tidligere kommunalsjef i Os kommune 
 
10.30                Ny veileder for universell utforming i planlegging.  

Orientering fra Hilde Moe, KMD 
 
10.45  Erfaringsinnlegg I 

Innlegg fra Jorun Anita Vinterstad, om status for planarbeidet i Viken 
fylkeskommune 

 
11.00  Erfaringsinnlegg II 

Innlegg fra Anne Karine Marstein, Aurland kommune om status for 
planarbeidet i egen kommune 

 
11.15  Pause 
 
11.30  Gruppediskusjon  

Status for forankringen av universell utforming i egen 
kommunes/fylkeskommunens planverk – utfordringer og muligheter  

 
12.00  Lunsj 
  
13.00  Erfaringsinnlegg III   

Innlegg fra Bente Bjørk og Stine Lerhol, Halden kommune om status for 
planarbeidet i Viken fylkeskommune 

 
13.10  Oppsummerende refleksjoner om planarbeidet  
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13.50  Pause 
 
14.00  Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming 
  Introduksjon ved Kathrin Bögelsack, Kartverket 
 
14.30  Eksempler fra Trondheim kommune ved Solveig Dale 
  Refleksjoner i plenum 
 
15.00  Statusrapport for universell utforming i Norge. 
  Innlegg fra Anders Eriksen, Bufdir. 
 
15.15  Veien videre 

Hvordan bør nettverket for universell utforming videreføres dersom det 
bevilges midler for en ny periode fra 2021? Hva bør være hovedfokus for 
nettverkets arbeid? 

  Innspill og refleksjon i plenum 
 
16.00  Slutt for dagen 
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10.4 Program regional samling Stavanger 17. og 18. september 2020 

Torsdag 17. september 
 
16.00  Individuell befaring 
 
19.00  Middag på hotell Atlantic 
   
Fredag 18. september 
 
08.30  Velkommen  
  Presentasjon av opplegget for dagen ved møteleder Nina Solberg  
  
08.45  Tanker etter befaring 
  Hva så vi?  
  Stig Wathne og Solveig Dale leder samtalen 
 
09.10  Universell utforming av Trondheim torg. 
  Solveig Dale presenterer arbeidet med å gjøre torget universelt tilgjengelig.  

Refleksjoner og innspill i plenum 
 
10.00  Pause 
 
10.15  Hvorfor og hvordan forankre universell utforming i planverket? 
  Innledning ved Aina Tjosås, tidligere kommunalsjef i Os kommune 
 
11.00                Ny veileder for universell utforming i planlegging.  

Orientering fra Hilde Moe, KMD 
 
11. 20  Erfaringsinnlegg I 
  Innlegg fra Sigrid Nesheim Bjerke om status i planarbeidet i Vestland 

fylkeskommune 
 
11.30  Lunsj     
 
12.30  Gruppediskusjon  

Status for forankringen av universell utforming i egen 
kommunes/fylkeskommunens planverk – utfordringer og muligheter  

 
13.00  Oppsummerende refleksjoner om planarbeidet 
    
13.30  Pause 
 
13.45  Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming 
  Introduksjon ved Sven Michaelis, Kartverket 
 
14.15  Eksempler fra Trondheim kommune ved Solveig Dale 
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  Refleksjoner i plenum 
 
14.45  Statusrapport for universell utforming i Norge. 
  Innlegg fra Peter Botheim, Bufdir. 
 
15.15  Veien videre 

Hvordan bør nettverket for universell utforming videreføres dersom det 
bevilges midler for en ny periode fra 2021? Hva bør være hovedfokus for 
nettverkets arbeid? 

  Innspill og refleksjon i plenum 
 
16.00  Slutt for dagen 
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10.5 Prosjektoversikt tildeling Bufdir midler 2020 

 
Søker Navn på tiltaket Innvilget 
Viken fylkeskommune Kartlegging av universell utforming på videregående 

skoler  
kr          190 000  

 
Bergen kommune Kartlegging av universell utforming i Bergen kommune kr          100 000  

 
Sarpsborg kommune 
 

Kartlegging av barneskoler og andre skoler og 
barnehager 

kr          190 000  
 

Nordkapp kommune Universelt utformet byrom i Honningsvåg sentrum 
(tidlig prosjektering) 

kr          190 000  

Lindesnes kommune  Kartlegging av tilgjengelighet i offentlige bygg kr          190 000  
Stavanger kommune Kurs i registrering av universell utforming av skoler og 

barnehager i Stavanger kommune 
kr            62 000  
 

Nordre Follo kommune Universell utforming rundt Tussetjern kr          190 000  
Vestland fylkeskommune UU i Vestland 2020 kr          190 000  
Halden kommune 
 

Videreføre prosjektering av Berg skole - de deler som 
ikke er prosjektert tidligere 

kr          190 000  

Haugesund kommune 
 

Universell tilkomst og utforming av park ved 
Vedallmenningen i Haugesund sentrum 

kr          190 000  

Ullensvang kommune  Tidlig prosjektering uteområde Jondal skule kr          190 000  
 

Nes kommune (Akershus) Kartlegging av UU ved uteområder på skoler i Nes 
kommune 

kr          190 000  

Trondheim kommune Universell utforming av Ladestien i Trondheim kr          190 000  
 

Asker kommune Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av 
tettsted og friluftsområder i Asker kommune 

kr          190 000  

Lillehammer kommune Tidligprosjektering Universell utforming skoler og 
barnehager i Lillehammer 

kr          190 000  
 

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Organisering av uu-arbeidet i ny fylkeskommune. kr          125 000  
 

Bergen kommune Kompetanseoppbygging om universell utforming, 
knyttet til utvikling av helse og omsorgstjenestene  

kr          100 000  
 

Trøndelag fylkeskommune Tverretatlig informasjon om Leve hele livet – 
Aldersvennlige lokalsamfunn  

kr          110 000  
 

   
 Totalt tildelt: 

 
kr       2 967 000 
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10.6 Status ambassadørordning oktober 2020 

Ambassadørordning tilknyttet KS´ nettverk for universell utforming – status oktober 2020 

Forfatter:  Nina Solberg, insam as 
Dato ferdigstillelse: 15.10.2020 

Grunnlaget for statusrapporten 
Innholdet i dette notatet baserer seg på statusnotat fra hhv. 2018 og 2019, og samtaler med 
ambassadørene i samlingene i januar og september 2020. 

Formålet og opplegg for ambassadørordningen 
Hensikten med ordningen har vært å øke kunnskapsnivået om universell utforming i 
kommunesektoren ved at kommunen får bistand til kurs, opplæring, enkeltinnlegg og 
befaringer av personer (ambassadører) rekruttert fra KS-nettverket for universell utforming. 
Fokus har vært avgrenset til eksisterende bygg, uteområder og sosiale møteplasser.  

Ordningen ble etablert i 2018 med 10 ambassadører som i 2019 ble redusert til 6. 
Reduksjonen i antall ambassadører skyldes at folk har byttet jobb og dermed ikke har kunnet 
følge opp ambassadøroppdraget. I rekrutteringen av ambassadørene ble faglig kompetanse 
og erfaring innen fagfeltet og som foredragsholdere, lagt til grunn sammen med geografisk 
tilhørighet/spredning. 

Skolering av ambassadørene 
Det ble gjennomført en opplæringssamling høsten 2018, og det ble utarbeidet tematiske 
PowerPoint-presentasjoner til bruk som utgangspunkt for ulike oppdrag. Ambassadørene 
har i løpet av perioden kommet med synspunkter på temaer og metoder som 
ambassadørene vil ha nytte av i oppdraget. 

Det har i perioden høsten 2018 til høsten 2020 blitt gjennomført halvårlige samlinger der 
ambassadørene har vurdert gjennomført bistand, og temaer og metoder som 
ambassadørene vil ha nytte av i oppdraget – gjerne i form av innlegg fra ambassadørene selv 
og eksternt inviterte samt befaringer av nye prosjekter knyttet til bygg og uteområder. 

Følgende tema er foreslått som mulig faglig påfyll i perioden: 

• Presentasjonsteknikk og prosessveiledning - UU og offentlige anskaffelser 
• Metoder for å få til flerfaglig jobbing med UU i kommunene 
• Hvordan bruke nye digitale virkemidler i UU-arbeidet 
• FNs bærekraftsmål 
• UU knyttet til synsnedsettelser og hørsel 
• UU og folkehelse 
• UU i plan/planprosesser 
• UU og aldersvennlige lokalsamfunn 

Gjennomførte oppdrag 
Det er i perioden gjennomført i alt 20 oppdrag. 
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Disse fordeler seg slik: 
2018: Totalt 4 oppdrag 

Norges Handikapforbund, Akershus fylkeskommune, Nordkapp kommune og Oslo 
kommune v/ Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019/Byrådsleders kontor. 

 
2019: Totalt 14 oppdrag 

Nes kommune (Akershus), Ski og Oppegård kommuner, Sandefjord kommune, Skien 
kommune, Stavanger kommune, Porsgrunn kommune, Bærum kommune, Larvik 
kommune, Vefsn kommune, Stord kommune, Nordkapp kommune, Bergen 
kommune, Aurland kommune samt deltakelse på konferansen Inclusive Design 2018 i 
Riga. 

 
2020: Avtaler om 7 oppdrag. 2 av disse er gjennomført 

Det ble det gjennomført oppdrag for Rådene for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Troms og Finnmark og et tilsvarende oppdrag for Rådene i Nordland. 
På grunn av Covid-19 ble oppdrag for Halden kommune, Fredrikstad kommune, Bodø 
kommune og Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune avlyst 
eller utsatt. 

 
Kommunenes vurderinger av gjennomførte oppdrag 
Ved oppstart av ordningen ble det fastslått at oppdragsgiver skulle få tilsendt et 
evalueringsskjema en måned etter gjennomført oppdrag. I oversikten over oppdrag i 2018 
framkommer det ikke hvordan oppdragsgiver vurderte gjennomført arrangement og bistand. 
I oversikten over oppdrag gjennomført i 2019 er oppdragsgivers evalueringer gjengitt i 
oppsummert form. Her framgår det at kommunene gjennomgående er godt fornøyde. 
For mer detaljerte tilbakemeldinger – se Statusnotat revidert 17.12.2019 fra Sølvi Tellefsen 
og Solveig Dale. 
 
Ambassadørenes vurdering av ordningen 
Når det gjelder synspunkter knyttet til gjennomførte oppdrag, har ambassadørene selv 
trukket fram: 
 

• Ambassadørene oppfatter at kommunene gjennomgående synes å være fornøyd 
med bistanden. 

• Ambassadørene er fornøyd med egen innsats i oppdragene som er gjennomført, selv 
om det er utfordrende å tilpasse tilgjengelige tematiske presentasjoner til 
problemstillingene som ønskes belyst. 
Presentasjonspakken som er utarbeidet er et godt utgangspunkt, men må bearbeides 
slik at hver ambassadør gjør den til sin egen. 

• Deltakelse der politikere og/eller ulike deler av administrasjonen møtes på tvers av 
fag og posisjon, har bidratt til at kommunen kan få etablert (mer) tverrfaglig 
samarbeid om universell utforming.  

• Innlegg med bilder av gode løsninger har bidratt til konstruktive diskusjoner.  
• Bevisstgjørende å la deltakerne prøve ut det å ha nedsatt funksjonsevne ved bruk av 

hjelpemidler. 
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• Bra å være to ambassadører i oppdragene fordi en da har ulik kompetanse og 
pedagogiske/ prosessferdigheter å spille på. 

• Flere kommuner bør kunne gjennomføre opplegget sammen. I enkelte oppdrag har 
det vært svært få deltakere fra oppdragskommunen. 

• Krav/forventninger til oppdragsgiver: Til nå er det ikke blitt stilt krav til den enkelte 
oppdragsgiver utover å holde møterom og bevertning til innledere og øvrige 
deltakere. Ved en videreføring av ordningen bør en klargjøre hva ambassadørene kan 
kreve/forvente av oppdragsgiver mht planlegging, hvem som deltar og oppfølging i 
organisasjonen etter avsluttet oppdrag. 

• Oppfølging av den enkelte kommune som har fått bistand: Det er ikke utarbeidet 
retningslinjer eller praksis mht hvordan oppdragsgiver er fulgt opp etter avsluttet 
oppdrag, og dette bør diskuteres ved en eventuell videreføring av ordningen.  

Ambassadørenes råd til KS  
Ambassadørene har gått igjennom anbefalinger som er formidlet til KS i 2018 og 2019, og 
supplert disse med synspunkter i 2020: 

• Nettverket videreføres, men det bør vurderes om heldagssamlingene kan gjøres om 
til halve dager med tematisk innhold. Det bør også vurderes om samlingene bør 
rullere mellom ulike steder, og ikke som nå være lagt til faste byer. 
Regioninndelingen og hvem som inviteres til hvilke samlinger bør også vurderes på 
nytt. 

• Ambassadørordningen videreføres og bistanden til hver enkelt oppdragsgiver 
tilpasses oppdragsgivers behov mht innhold og varighet. 

• Ordningen bør gjøres kjent for kommunene på en annen og tydeligere måte enn til 
nå. Dette krever at det avsettes midler som gjør det mulig at flere/mange kommuner 
kan benytte seg av ordningen. 
Ordningen kan markedsføres f. eks ved å sende likelydende informasjon til alle 
deltakerkommunene i nettverket og markere ordningen på KS sine uu-nettsider. 

• Flere kommuner bør kunne gjennomføre opplegg med ambassadører i fellesskap. 
Enkeltkommuner som tar kontakt, bør oppfordres til å få med seg nabokommuner. 

• Kommunen bør kunne garantere et minimumsantall mht deltakere og at flere 
fagområder/sektorer er med. 

• De økonomiske betingelsene knyttet til ordningen for oppdragsgivere og 
ambassadørene bør gjennomgås og eventuelt revideres. Nå opplever ambassadørene 
at de ikke får dekket faktisk medgått tid til forberedelser og gjennomføring. 
Avklaringer med oppdragsgiver og tilpasninger av program tar ulik tid, og bør 
kompenseres i forhold til medgått tid. Det bør utarbeides skjema for fakturering. 

• Ambassadørordningen bør omfatte flere enn seks deltakere som binder seg for minst 
2 år. Årsaken er at de fleste til nå ikke har kunnet forplikte seg til mer enn 2 oppdrag i 
halvåret. 

• Ambassadørgruppen bør ha ulik faglig kompetanse og spredt geografisk tilhørighet. 
Begge kjønn må være med.  
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• Oppdragene bør som hovedregel gjennomføres av to personer. 
• Oppgaver og ansvar bør gjennomgås og kommuniseres i ambassadørgruppen, slik at 

alle har en omforent forståelse av oppdraget. Til nå har ambassadørene ikke hatt i 
oppgave å følge opp kommuner i egen region mellom oppdrag eller samlinger i 
nettverket. Dersom en velger å se på ambassadørene som ressurspersoner i egen 
region, bør en slik rolle avklares i oppstarten av en videreføring av ordningen. 

• Likeledes bør det vurderes om kommunen der ambassadøren arbeider, må forplikte 
seg på en eller annen måte når en ansatt er/blir ambassadør. 

• Erfaringsdelingen mellom ambassadørene bør styrkes; både med hensyn til å dele 
egen kompetanse og i forhold til erfaringer fra konkrete oppdrag. Her vil nettbaserte 
samlinger være et godt verktøy, men det bør også – hvis mulig – bli arrangert fysiske 
samlinger to ganger i året for ambassadørene hvor også eksterne bidragsytere kan 
trekkes inn. Det bør også alternativt vurderes å gjennomføre flere korte 
(temasamlinger) som erstatning eller supplement for heldagssamlinger. 
Spørsmål om deltakelse på eksterne kurs for KS sin regning må vurderes (på nytt). 

• Rollefordelingen mellom ambassadørene og nettverkskoordinator bør gjennomgås. 
• Rutinene når oppdragsforespørsler kommer og hvordan disse håndteres av 

koordinator og ambassadører bør gjennomgås og eventuelt suppleres/revideres. 
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10.7 Oppsummering teknisk support høstsamlinger 2020 

Fra: Nina Solberg, insam as 
Dato: 23.9.2020 
 
Bakgrunn 
Jeg er engasjert koordinator for KS-nettverket for universell utforming, og har høsten 2020 arrangert 3 
samlinger der deltakere og innledere har deltatt både på nett og som fysiske deltakere.  
 
En premiss har vært at alle skulle kunne delta aktivt; dvs. at folk i møterommet på hotellet skulle se og høre alle 
nettdeltakere når de stilte spørsmål eller kommenterte/diskuterte, og at nettdeltakerne skulle se og høre alle i 
møterommet. Jeg har ikke hørt/funnet et dekkende begrep for denne typen avvikling, og velger å kalle det et 
arrangement med aktiv kommunikasjon mellom møteromdeltakere og nettdeltakere. Andre forslag mottas! 
 
Valg av videokonferanseløsning 
Jeg hadde ingen føringer mht valg av videokonferanseløsning, men jeg vurderte løsninger som deltakerne er 
kjent med/bruker daglig: Zoom, Teams, Whereby og Cisco Webex Meetings. Valg av løsning ble gjort i samråd 
med supportfirmaene vi valgte å samarbeid med. I Tromsø og Oslo valgte vi Teams fordi vi bare skulle ha 
gruppearbeid med en nettgruppe i disse samlingene. Webex ble valgt i Stavanger fordi løsningen har en god 
funksjon knyttet til å avvikle gruppearbeid med flere grupper. Zoom har også en funksjon for såkalte 
breakoutrooms (gruppearbeid). Fordi jeg har brukt Zoom før, valgte jeg å bruke en ny løsning; Webex. Whereby 
var ikke en løsning som firmaene anbefalte, antakelig fordi de ikke har gjort seg (mange) erfaringer med denne 
løsningen. 
 
Både Zoom og Webex har sømløs overgang fra plenum til grupper. Hos Teams må det lages egne lenker til 
gruppearbeidet. Den som inviterer til gruppearbeidet også logge inn/åpne opp for den enkelte gruppedeltaker. 
Dette er upraktisk fordi den enkelte gruppeleder må sende invitasjonene i forkant. 
 
Flere kommuner ønsker ikke at Teams lastes ned hos ansatte; bla Trondheim. Det er allikevel greit å bruke 
Teams for disse, uten å laste ned løsningen. Webex kan åpnes i nettløsningen, og det er enkelt å laste ned 
appen som gjør deltakelsen mer stabil. I Bergen ble Webex stoppet av brannmuren. Dette løste seg ved kontakt 
med IT i kommunen.  
Noen deltakere greide ikke å logge seg på hverken Teams eller Webex-sendingene. Hva dette skyldes bør 
undersøkes. Dette gjelder bl.a. deltakere fra KS sentralt. 
 
Valg av teknisk support 
Hotellene har etter min erfaring begrenset kunnskap om hvilke firmaer som kan bidra med teknisk support, og 
mange velger å si at dette må arrangør finne ut av selv. Dette er foruroligende med tanke på at de fleste 
arrangementer i framtiden kan bli en blanding av fysisk deltakelse og deltakelse over nett, og at det å finne 
fram til egnede teknikere og hva disse bør bidra med bør bli en del av konferanseavdelingenes kompetanse og 
service. 
 
Denne høsten fant jeg fram til firma gjennom tips fra enkeltpersoner og KS Agenda. 
Når en ikke kan «språk» og uttrykk i denne typen virksomhet, er det vanskelig å være presis på hva slags 
support som ønskes. Det er også vanskelig å sammenligne priser, fordi de setter opp tilbudene forskjellig og 
bruker ulike betegnelser på utstyr og tjenester. 
Jeg valgte å lage en skriftlig brief der jeg redegjorde for hvordan jeg ønsket å gjennomføre samlingene. 
 
I etterkant ser jeg at jeg kan spørre om følgende når jeg vil ha aktiv kommunikasjon mellom alle deltakere: 
 
Produsent: Vil produsent både kunne strømme alle innslag (sende ut) og samtidig skifte bildene i 

nettinnledninger og kommunisere på chat med nettdeltakerne? Eller vil produsent dele disse 
oppgavene med en annen?  

Lyd: Trengs det egen lydtekniker, eller vil produsent kunne gjøre denne jobben? 



 

21 |  insam as 

Kamera: For å få til aktiv deltakelse, må det brukes to kameraer i møterommet. Ett står bak og 
fokuserer på fysiske innleder og møteleder og deltakere som tar ordet, 
det andre kameraet fanger opp deltakere som tar ordet fra en annen vinkel. 

Utstyr: Dette ble brukt: 
Lydmiksepult, videomikser/switch for sømløs avvikling av presentasjoner, filmer, 
nettdeltakere etc. og eventuelt annet streamingutstyr. Lurt med stor monitor på scenen, så 
slipper innleder å snu seg hele tiden mot egen presentasjon på lerretet. Mikrofoner: Headset 
til møteleder og innledere. To til tre håndholdte til bruk når folk tar ordet i møterommet – 
antallet vil avhenge av antall deltakere. 

 
Vi gjorde det slik: 
Tromsø: 2 personer; en kameramann og en produsent. Produsent betjente også bakre kamera i 

perioder. 
Oslo: 4 personer: En strømmeansvarlig med ansvar for å koble nett med fysiske aktiviteter, en 

produsent som styrte presentasjonene og hadde et overordnet ansvar. En lydmann og en 
kameramann. 

Stavanger: 3 personer; En strømmeansvarlig, en produsent som også håndterte lyd 
 
Alle oppleggene fungerte ok. Neste gang kommer jeg til å spørre mer inngående om 
arbeidsfordelingen mellom teamene. 
Kostnadsmessig ligger tilbudene fra Tromsø lavest. Så langt ser Oslo og Stavanger tilnærmet  
like ut. Vi får se når fakturaene kommer. 
 
Rigging og klargjøring av møterom 
Testing av utstyr som er klargjort for bruk i møterommet bør gjennomføres sammen med møteleder. Det kan 
ha kommet med teknikere som ikke er godt briefet, og møteleder får en bedre natt hvis hen vet at alle 
presentasjoner virker etc. Greit også her med en konkret test med en av nett-innlederne. 
 
Alle innlegg bør gjennomgås i forkant med teknikerne. Det betyr at alle innlegg må inn minst en dag før rigging, 
slik at møteleder legger innleggene i riktig rekkefølge (med nummer) og sender alle innlegg samlet til tekniker. 
Presentasjonene fra nettinnledere blir styrt av tekniker, og hen ber om nytt bilde etterhvert. Presentasjoner fra 
fysisk tilstedeværende innledere styres av den enkelte (med peker). 
 
Hotellene legger ikke ut strømkabler til deltakerne (under/ved bordene) med mindre dette er bestilt på 
forhånd som en ekstratjeneste. Etter min erfaring tilbyr de heller ikke dette ved bestilling/avtale om bruk av 
møterom. Jeg oppfatter at strøm til deltakernes PCer er en like selvfølgelig del av arrangementet som møtemat 
og vann. 
 
Huskeliste før/under sending 
Alle nettdeltakere bør få denne huskelisten i forkant av arrangementet: 
1. Deltakere som ikke er fortrolige med løsning; f. eks. Ikke har brukt den før, må teste i forkant. 

Møteledelsen bør sørge for en testlenke i forkant av arrangementet som deltakerne kan logge seg på og at 
headset virker som det skal (lyd inn og ut) – se pkt 3. 

2. Deltakelse på nett der det forventes aktivitet fra nettdeltakerne gjennom hele dagen, må sjekke at de 
sitter på en stabil linje. De fleste vet om de har problemer med dette til daglig. Hvis linjen er ustabil, ber vi 
om at deltaker flytter seg nærmere ruteren eller aller helst bruker kabeltilkobling til internett. 

3. For god kommunikasjon bør nettdeltakere (og innledere) anbefales å bruke headset med mikrofon. 
«Vanlige» små ørepropper med en liten mikrofon festet på ledningen er som oftest ikke godt nok. Lurt av 
arbeidsplasser å ha et par slike sett som kan deles etter å ha blitt rengjort med sprit. Test headsettet 
samtidig som pålogging testes – se pkt 1. 

4. Folk har problemer med å få opp digitale presentasjoner i stort format når de har valgt/ser deltakerne, 
presentasjonen og innleder som små firkanter. Deltakerne må få informasjon om hvordan de «fester» 
presentasjonen (får den opp i stort format) Her er framgangsmåten litt forskjellig for ulike løsninger. Dette 
kan også testes i forkant – se punkt 1. 

5. Deltakere må få beskjed om å slå av egen mikrofon når de ikke snakker selv. For at møteleder skal få god 
kontakt med nettdeltakerne, bør disse ha skrudd på kameraet hele dagen.  



 

22 |  insam as 

6. Deltakerne må også få info om hvordan de tegner seg for å ta ordet på chatten eller ved symbol. Mange 
åpner ikke chatten. Da går de glipp av underveisinformasjon fra møteleder og teknikere. Her er det også 
mulig å stille spørsmål og kommenterer underveis. Teknikerne kan også legge ut tips underveis, når de 
oppfatter at noen har problemer. 

 
Møteleders oppgaver 
For å få til likeverdig deltakelse blant de fysiske deltakerne og nettdeltakerne, er det nødvendig at møteleder 
aktivt henvender seg til nettdeltakerne og møteromdeltakerne; gjerne med et spørsmål eller en refleksjon om 
noe noen har snakket om tidligere. Dersom nettdeltakerne ikke tar ordet, vil de heller ikke bli vist på 
storskjermen i møterommet. 
 
Møteleder eller en assistent jobber med chatten under hele samlingen. Selv foretrekker jeg å gjøre dette selv, 
fordi jeg kan gi innspill/oppfordre til å ta opp problemstillinger i plenum etc. 
Det går fint å være møteleder med aktive henvendelser til deltakere og håndtere chat samtidig med opp til 30 
deltakere. Over 30 er det lurt med assistent. 


