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K1 – drammenssamlingen 4. - 6. febr  2013 

 

• Del 1. Fylkesnettverk ma 4.- ti 5.  

– Perspektiver fom 2014 mot 2025.  
• Innspill til departementenes arbeid  

• Egne muligheter – statlige rammebetingelser  

–  Innretning 2013 
• Aktivisere kommuner  

• Rekruttere  

Kommunene: utfordre og la seg aktivisere 
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K1 – drammenssamlingen 4. - 6. febr  2013 

 

• Del 2. Fag og nettverksamling ti 5. - ons 6.   

– Lys    
• Faglig interessant område – nye samarbeidsparter/faginstanser   

–  Friluft  
• Kjent tema med et potensiale for utvikling  

• Klassifisering/indikatorer – fargekoder 

• Etablerte systemressurser – nasjonalt, regionalt – penger  

–  Prosjekter 
• Variasjon og fordyping 

• Kunnskapsdeling – nettverk 

• Samvirke på tvers av forvaltningsnivå (i regi av kommunesektoren) 
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K1 – drammenssamlingen 4. - 6. febr  2013 

 

Gullkorn  

  …...masserere det inn…… 

 – fylkesordfører Morten Eriksrud 

……universell utforming må sies minst hver halve time……   

– Svein Horn Buaas, fylkesmannen i Sør-Trøndelag  

…… gravplasser er sjølsagt for alle…… 
–  Peter Willmann, Klepp kommune    

…... som de plogspisser dere er …… 
Hild Kristin Morvik  
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Sluttrapport K1 
 

• Egen redaksjonskomite  

• Eksempelsamling og øvrig materiale fra kommuner 
og fylker i tiltak K1 –  

• utgangspunkt i innsendte rapporter 

• 2 versjoner = 2 måter å formidle på 

• Papirversjon:  

 - Begrenset antall eksempler og god billedframstilling 

• Webversjon:  

 - Funksjonalitet som gjør alt materiale lett tilgjengelig 



Florø 3. - 5. juni 2013 

• Universell utforming og kommuneplanens samfunnsdel 
– Erfaringsdeling knyttet til valg av ulike modeller og strategier  

– Eksempler og erfaringer fra fylker og kommuner 

– Synliggjøre kritiske punkter i planleggingsprosessen  

– Befaring i Florø 

 
• Presentasjon av veileder  og 

eksempelsamling for 
boliger i bratt terreng 
 

•  Sikre kvalitet og forankring 
av sluttrapport og 
sluttkonferanse for K1 



 
Erfarings- og løsningskonferanse 

Hamar 23. - 25. oktober 2013 
 

 

•  Fremtidige utfordringer for Norge universelt  

    utformet 2025           

•  Vise gode og mulige løsninger på utfordringer 

•  Trekke fram samarbeid mellom statlige instanser 

    og kommuner og fylker 

•  Presentere erfaringer fra Nasjonalt 
    utviklingsprosjekt for kommuner og fylker – 
    Tiltak  K1 2009 - 2013 

Universell utforming er et prinsipp om likeverd 



Velkommen til Florø 3. - 5. juni 2013 ! 


