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RÅDET 
FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE

Rådet for  mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har som formål å bidra til at alle
Nesodden kommunes innbyggere sikres gode 
tilbud og deltakelse på alle samfunnsområder. 

• Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller 
skade på en kroppsdel eller i en av kroppens 
funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om 
nedsatt bevegelses- syns- eller hørselsfunksjon, 
nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike 
funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte-
og  lungesykdommer. 

• Funksjonshemming oppstår når det foreligger et 
gap mellom individets forutsetninger og 
omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. 

• Rådets mandat er derfor blant annet å bidra til en  
universell utforming av våre omgivelser,  og med 
det menes utforming eller tilrettelegging av 
hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at 
virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes 
av flest mulig.

- en kommune for  alle !



RÅDET 
FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE

- en kommune for  alle !

Rådet for  mennesker med nedsatt funksjonsevne 

på Nesodden arbeider for å fremme:

Tilgjengelighet og universell utforming:

-i offentlige bygg

-i kollektivtrafikken

-i offentlig skriftlig og muntlig informasjon og 

kommunikasjon

Tilgjengelig og inkluderende helsetilbud:

-kommunal legevaktsordning

-verdige og faglig gode tilbud til beboere i kommunale 

institusjoner 

Tilrettelegging for utdanning, arbeid og fritid:

- skole/utdanning må være på den enkeltes premisser.

-fysisk tilrettelegging av skole- og studieplasser

- inkluderende arbeidsliv i praksis

-idrett, kultur- og friluftsliv for alle



RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
PÅ NESODDEN (RFF)

�Rådet for funksjonshemmede har pr. i dag 6 faste 
medlemmer:

� Petter Gåseby, brukerrepresentant, leder
� Claudia Behrens, politiker, nestleder
� Cato Lie, brukerrepresentant, sekretær
� Turid Haugen, brukerrepresentant
� Lillian Festvåg, politikerrepresentant
� Maria Wærriø, politikerrepresentant
I tillegg møter Hans Christian Bjørnestad fra 
kommuneadministrasjon

Vara, arkitekt Alf Felberg (brukerrepresentant) reviderer 
og kommenterer plantegninger som blir sendt til RFF til 
høring

- en kommune for  alle !



HVA ER EN FUNKSJONSHEMNING?

� Et annet begrep er nedsatt funksjonsevne
� Funksjonshemmet er den som på grunn av varig 
sykdom, skade eller lyte eller på grunn av avvik 
av sosial art er vesentlig hemmet i sin praktiske 
livsførsel i forhold til det samfunn som omgir 
ham. Dette kan bl.a. gjelde utdanning og yrke, 
fysisk eller kulturell aktivitet. 

� Funksjonshemning er et misforhold mellom 
individets forutsetninger og miljøets krav til 
funksjon på områder som er vesentlig for 
etablering av selvstendighet og sosial tilværelse. 

� Funksjonshemning er av varig karakter



HVA ER EN FUNKSJONSHEMNING?

� Fem hovedgrupper av funksjonshemmede
� Bevegelseshemmede
� Hørselshemmede
� Synshemmede
� Psykisk utviklingshemmede
� Skjulte funksjonshemninger 

� (f.eks. diabetes, psykiske problemer, hjerteproblemer, 
dysleksi, allergi.) 



LOVEN

� Rådet er siden 10. september 2007 lovpålagt i alle 
kommuner, se ”Lov om råd eller anna 
representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m.”

� RFF har sine egne hjemmesider der rådets aktive 
medlemmer er presentert

� RFF har utarbeidet årsrapporter og egen brosjyre, 
som omdeles

� Formannskapet foretok supplerende valg 10.12.09



LOVENS INNHOLD

§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for 
at 

�menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra 
open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet 
med saker som er særleg viktige for menneske med 
nedsett funksjonsevne. 

Dette gjeld mellom anna 

� tilkomst 
�arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett 
funksjonsevne

� tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. 



LOVENS INNHOLD, FORTS.

§ 2. Kommunane skal for det formålet som er 
nemnt i § 1, opprette råd eller anna 
representasjonsordning for menneske med 
nedsett funksjonsevne. 



LOVENS INNHOLD, FORTS.

§ 5. Der det blir oppretta råd , skal saker som er 
nemnde i § 1, leggjast fram for rådet i god tid 
før dei skal avgjerast. Rådet kan også sjølv ta 
opp saker. 

� Fråsegna frå rådet skal liggje ved 
saksdokumenta til det kommunale organet som 
endeleg avgjer saka. 

� Første ledd gjeld tilsvarande for andre 
representasjonsordningar så langt det høver. 



LOVENS INNHOLD, FORTS.

§ 6. Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av 
råda. 

� Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av 
kommunestyret. 

� Oppnemninga av medlemmer skal gjelde for valperioden. 
� Ved oppnemning av representantar for menneske med 
nedsett funksjonsevne i kommunen skal organisasjonane 
deira ha forslagsrett. 



LOVENS INNHOLD, FORTS.

� § 7. Kommunane skal sørgje for at dei 
administrative funksjonane for råda blir tekne 

vare på. Rådet har rett til å uttale seg før 
kommunestyret opprettar sekretariat, vedtek 

budsjett og gir utfyllande reglar for 

saksbehandlinga i rådet. 
� Reglane om utval i kommunelova gjeld tilsvarande så
langt ikkje anna går fram av denne lova. 

� Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om 
verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for 
kommunestyret. 



ST.MELD. NR. 34 (1996 - 97)
� For at politikken skal kunne utformes slik at samfunnet legges til 
rette for funksjonshemmede, er det behov for kunnskap både hos 
politikere og beslutningstakere i kommunal, fylkeskommunal og 
statlig administrasjon. 

� Politikere flest kan vanligvis ikke bygge på egen erfaring når det 
gjelder utforming av samfunnet som skal være for alle, uansett 
type funksjonshemming. 

� Det er en økende erkjennelse av viktigheten av å innhente denne 
typen kunnskap gjennom et formalisert samarbeid med 
funksjonshemmedes organisasjoner. Denne formen for 
organisatorisk brukermedvirkning ivaretas blant annet i Råd for 
funksjonshemmede på ulike forvaltningsnivåer der politikere, 
administrasjon og funksjonshemmedes organisasjoner er 
representert 

� Men også direkte kontakt med den enkelte organisasjon av 
funksjonshemmede er viktig for å øke kjennskapen til behov 
knyttet til ulike funksjonshemminger



OT.PRP. NR. 87 (2004-2005)

Kap. 14, merknad til lovens § 1:
� Nedsett funksjonsevne treng ikkje resultere i avgrensningar 
når det gjeld samfunnsmessig deltaking dersom tilkomsten 
til barnehagar, utdanning, arbeid, transport, bygningar, bygd 
miljø, uteområde, informasjon og kommunikasjon, produkt, 
kultur og fritidstilbod, ferie, hjelpemiddel, helse- og 
sosialtenester osv. er god nok



KOMMUNAL KOMPETANSE

� Har gitt ut en egen veileder om Råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne

Aktuelle anbefalinger til Kommunal Kompetanse 
(utarbeidet av Deltasenteret ved 
Helsedirektoratet) :

Et eget råd er det anbefalte og absolutt det 
mest vanlige. Det vil sikre oppmerksomhet på
sakene som gjelder mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.



KOMMUNAL KOMPETANSE

� For å sikre best mulig delaktighet er det en stor 
fordel at rådsmedlemmene kjenner kommunens 
organisering, politikere og administrative 
medarbeidere som behandler sakene.

� Rådet skal høres i saker som angår 
funksjonshemmede og rådets uttalelse skal alltid 
følge sakene

� De enkelte rådsmedlemmene, innenfor sitt 
kompetansefelt, kan bli tildelt oppgaver knyttet 
til de sakene som skal behandles i rådet.



KOMMUNAL KOMPETANSE

Organisering av rådet.

�Det er viktig at kommunene legger til rette for god 
samhandling og kontakt mellom rådet og 
kommunen (politikere og administrasjon). 

�Mye av arbeidet i rådet, for eksempel med 
universell utforming, barnehage-/skole-
/utdanningssektoren og PP-tjenesten krever 
tverretatlig samarbeid. 



KOMMUNAL KOMPETANSE

� Rådets leder er hovedansvarlig for rådets 
funksjon, men i og med at kommunen skal sørge 
for at de administrative funksjonene for rådet 
blir ivaretatt (Lov om råd for menneske med 
nedsatt funksjonsevne - § 7), skal det opprettes et 
sekretariat.

� Rådet har sektorovergripende utfordringer og bør 
derfor administrativt tilknyttes rådmannen, slik 
at linjene fra rådet til politisk og administrativt 
nivå blir så korte som mulig. 



KOMMUNAL KOMPETANSE FORTS.

� Dette er viktig for at rådet skal kunne komme tidlig inn i 
saksprosessene, som igjen bidrar til en demokratisk og 
økonomisk god styring av offentlige midler.

� Det er derfor avgjørende å være godt informert om 
aktuelle planer og saker i kommunen som direkte eller i 
direkte vil kunne ha betydning for funksjonshemmedes 
livssituasjon.

� Rådet skal ha godt kjennskap til saksbehandlingsrutinene



KOMMUNAL KOMPETANSE

� Sekretæren bør ha en sentral funksjon i 
kommunens administrasjon, og bør ha en avtale 
om en fastsatt stillingsandel knyttet til rådet. 
Sekretæren er administrativt underlagt 
rådmannen. 

� Sekretariatet for rådet anbefales å bli lagt til 
rådmannens stab. Dette fordi rådets arbeid er 
sektorovergripende.

� Sekretæren er kommunens viktigste kontaktledd 
inn mot rådet, og er den som sammen med leder, 
sikrer framdrift i rådets arbeid. Sekretæren skal 
også ivareta de daglige administrative rutiner for 
rådet, som møteinnkallinger, saksdokumenter og 
skriving av møtebok. 



KOMMUNAL KOMPETANSE

� Sekretariatet må medvirke til at alle saker som 
skal behandles i rådet kommer dit i god tid. 

� For at blinde og synshemmede skal kunne lese 
dokumentene, må de foreligge i egnet elektronisk 
form.”

� Sekretariatet bør også føre møteboken.



KOMMUNAL KOMPETANSE
Sakstyper rådet skal ha til behandling er:
• Årsbudsjett og økonomiplaner
• Kommune- eller fylkesplaner
• Tiltak, forslag og planer i helse- og omsorgssektoren
• Boligprogram, reguleringssaker og byggesaker
• Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
• Kulturelle tiltak som skal gjelde befolkningen generelt.
• Skoler, SFO og barnehager
• Idrett



KOMMUNAL KOMPETANSE

� Dersom administrasjonen er i tvil om saken bør 
forelegges rådet, bør den legges fram til uttalelse.

� Rådet kan ta opp og behandle egne saker, som 
senere legges fram som råd eller forslag til 
aktuelle politiske eller administrative organ.



ADS RUNDSKRIV A-28/2007 

� Arbeidsdepartementet har laget et rundskriv om 
rådet

� Sentrale politikarar vil som rådsmedlemmar 
kunne styrke rådet si innverknad. 



UNIVERSELL UTFORMING

Definisjon:

� Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Hensikt:

� Å forenkle livet for alle ved å lage produkter, 
kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser mer brukbare 
for flere mennesker, med små eller ingen ekstra kostnader.



UNIVERSELL UTFORMING

�Målgruppe:
� Alle mennesker; i alle aldre, størrelser og med ulike 
ferdigheter.

�Når vi skal planlegge og utforme for alle må vi 
legge til grunn hele befolkningens behov og 
ønsker: barn, voksne, eldre, kvinner, menn og 
personer med ulik etnisk bakgrunn. 

�Hensynet til at funksjonsevnen varierer står 
sentralt når vi skal planlegge og utforme for 
hele befolkningen.



MILJØVERNDEPARTEMENTET

MD har utgitt en egen veileder for Universell utforming 
(UU) etter Plan- og byggingsloven, plandelen

� Universell utforming forutsetter inkluderende planlegging
�Møtelokaler skal være tilgjengelige og informasjon skal 
formidles slik at den kan oppfattes av blinde og svaksynte. 

� Erfaringskompetansen til personer med nedsatt 
funksjonsevne blir i et slikt perspektiv en viktig ressurs 
for regional- og kommunal planlegging. 



MILJØVERNDEPARTEMENTET

�Universell utforming er en kostnadseffektiv strategi. 
� Løsninger som tilstreber universell utforming og tar 
hensyn til mennesker med nedsatt funksjonsevne blir 
ikke dyrere dersom dette innarbeides i en tidlig fase av 
planlegging og prosjektering.

�Dette gjelder først og fremst nye bygg og anlegg. 
�Kostnader ved endringer som følger av omregulering 
kan reduseres ved å integrere universell utforming fra 
starten. Gjennom god planlegging kan en også legge 
grunnlaget for enklere og rimeligere drift.



MILJØVERNDEPARTEMENTET

� Ny Forskrift om krav til byggverk (teknisk forskrift) som gis 
med hjemmel i Byggesaksdelen av ny plan- og bygningslov, 
vil konkretisere prinsippet om universell utforming i denne 
del av lovverket.

� Forskriften vil angi en minstestandard for universell 
utforming i tråd med diskriminerings- og 
tilgjengelighetslovens rettslige forståelse av begrepet.

� Forskriften gjelder nye bygg og anlegg og ombygginger.



MILJØVERNDEPARTEMENTET

� Byggesaksdelen vil også gi hjemmel for å
fastsette forskrifter om tidsfrister for 
gjennomføring av universell utforming i ulike 
kategorier av eksisterende bygg (publikumsbygg 
og arbeidsbygg). Kommunal- og 
regionaldepartementet utarbeider veiledning til 
de aktuelle bestemmelsene i Byggesaksdelen. 



PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

�Plan- og bygningsloven er under revidering og 
antas å tre i kraft 1.7.2010. 

�Den vil sannsynligvis ha pålegg om at alle nybygg 
og anlegg som skal være til offentlig bruk skal
utformes universelt. Det samme vil gjelde ved 
større ombygningsarbeider.
� Offentlige myndigheter vil få større kontrollansvar
� Dispensasjonsmulighetene blir mindre 
� Det er satt en 5 års frist på å påpeke mangler og kreve 
ombygning etter nybygg/større ombygningsarbeider.



PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, 

� Ny plan- og bygningslov med tilhørende nye 
forskrifter skal bidra til å sikre universell 
utforming i nye bygninger, anlegg og uteområder.
� universell utforming blir et gjennomgående hensyn i ny plan-
og bygningslov gjennom ny formålsbestemmelse. Videre 
tydeliggjøres ansvaret for oppfølging av tilgjengelighetskravene 
i byggesaker. Kommunens tilsynsplikt for ivaretakelse av krav 
til tilgjengelighet i byggesaker tydeliggjøres også. Det innføres 
skjerpet krav til heis i nye arbeidsbygg og nye publikumsbygg 
rettet mot allmennhetenog skjerpet krav til heis for nye 
flerbolighus.

� Plan- og bygningsloven gir hjemmel til å fastsette 
forskrifter om oppgradering av eksisterende 
bygninger, anlegg og uteområder
� gir hjemmel til å innføre forskrifter om oppgradering av bygg, 
anlegg og uteområder rettet mot allmennheten



NASJONALE FØRINGER FOR 
UNIVERSELL UTFORMING

� St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og 
rikets miljøtilstand: 
� Arealpolitikk for bedre miljø i byer og tettsteder: Styrke 
universell utforming i all planlegging og utbygging og iverksette 
rikspolitiske retningslinjer for universell utforming.

� Nasjonal transportplan 2010 – 2019



NASJONALE FØRINGER FOR 
UNIVERSELL UTFORMING FORTS.

� Nasjonalbudsjettet 2008
� Regjeringen vil at produkter og omgivelser skal utformes på
en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor 
utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en 
spesiell utforming.

� Ny handlingsplan for universell utforming og 
tilgjengelighet 2009-2013 (NHP UU)



NY HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL 
UTFORMING OG TILGJENGELIGHET 
2009-2013

De siste årene er flere lover og forskrifter endret for å sikre 
universell utforming og økt tilgjengelighet. Det gjelder blant 
annet:

� Plan- og bygningsloven
� Lov om universiteter og høyskoler
� Lov om fagskoleutdanning
� Lov om folkehøyskoler
� Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa
� Lov om offentlige anskaffelser
� Lover på utdanningssektoren
� Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold
� Forskrifter om universell utforming på transportsektoren
� Forskrift om konsekvensutredning
� Forskrift om grunnlån fra Den norske stats Husbank



NY HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL 
UTFORMING OG TILGJENGELIGHET 
2009-2013

� Norge skal være universelt utformet innen 2025

Det er fire innsatsområder i handlingsplanen for 
universell utforming og tilgjengelighet:

� uteområder/planlegging
� bygninger 
� Transport 
� IKT
� Økt sysselsetting for personer med nedsatt 
funksjonsevne er et gjennomgående hensyn for 
tiltakene i planen



NHP UU, BYGG OG ANLEGG

� Informasjonsprogrammet universell utforming i 
byggsektoren

� Etatsvise handlingsplaner for universell utforming i 
Statens bygningstekniske etat og Husbanken -
styrket og utvidet innsats

� Standarder og veiledere for idrettsanlegg og anlegg 
for fysisk aktivitet

� Universell utforming av skolebygninger
� Universell utforming av bygninger i helsetjenesten 
og sosialtjenesten

� Rentekompensasjonsordning for istandsetting av 
kirker



NHP UU PLANLEGGING OG 
UTEOMRÅDER

� Styrke universell utforming i kommunal og regional 
planlegging

� Geografisk informasjonssystem for innhenting og 
presentasjon av data om universell utforming

� Friluftsområder og lokal luftkvalitet
� Universell utforming i områdeutviklingsprosjekter
� Helse i plan



NHP UU - TRANSPORT

� Integrere universell utforming i planverket
� Informasjon
� Utvikling av transporttilbudet for personer med 
nedsatt funksjonsevne - bestillingstransport og 
TT-ordningen

� Den sammenhengende reisekjeden
� – ansvar, koordinering



NHP UU - IKT

� Hovedprosjekt for å avklare universell utforming 
innen IKT

� Universell utforming på internett
� Evaluering av digitale læringsplattformer



NHP UU – SEKTOROVERGRIPENDE 
TILTAK

� Samarbeidsprogram med Kommunenes 
interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) om 
tiltak på kommunesektoren

� Bidra til at midler til regional utvikling og 
nyskapning kan gå til investeringer og 
planlegging i tråd med universell utforming.

� Kompetanseprogram for politikere og ansatte i 
kommunene

� Legge til rette for at valglokaler og 
stemmemuligheter er universelt utformet/ 
tilgjengelig for personer med nedsatt 
funksjonsevne ved stortingsvalget i 2009.







NHP UU - INDIKATORER

� Etablering av indikatorsystem for måling av 
universell utforming

� Utvikling av standarder for universell utforming
� Inkorporere systematisk universell utforming i 
standardiseringsarbeidet fra forbrukersiden.

RFF mener at indikatorer om Universell 
Utforming skal inngå i kommunes mål- og 
resultatstyring



NHP UU - KOMMUNIKASJON

� «Klart språk» gjøre det lettere å lese 
offentlig informasjon

� Tegnspråk får økt betydning



NHP UU – BARN OG UNGE

� Fritidstilbud til barn med nedsatt 
funksjonsevne

� Enhetsskolen og universell utforming



FØRINGER SOM KOMMER

� Rikspolitiske retningslinjer for universell 
utforming.

� Forskrifter for krav byggverk og produkter til 
byggverk (teknisk forskrift).

� Forskrifter for oppgradering av eksisterende 
bygg.



SITUASJONEN PÅ NESODDEN



SITUASJONEN PÅ NESODDEN

� Viktige offentlige bygg og anlegg har ikke UU, og 
noen er ikke tilgjengelige for rullestolbrukere:
� NAV-kontoret
� Samfunnshuset 
� Nesoddtangen gård
� Valglokaler
� Ny barnehage uten heis
� Utilgjengelige uteområder/natur om vinteren
� Valglokalene er til dels utilgjengelig for personer med 
nedsatt funksjonsevne

Listen er ikke uttømmende



HVORDAN BLI BEDRE?

� Ved all planlegging skal UU legges til grunn
� RFF bør involveres i arbeid med planleggingen og 
uttalelsene skal ilegges stor vekt

� Opplæring av politikerne om lovene og 
planlegging i henhold til UU

� Politikerne må være lydhør overfor RFF og 
gruppene de representerer.
� Engasjement er viktig!



KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Universell utforming: strategiske valg som et ledd 
i samfunnsutviklingen i kommunen

�Det kan gjelde 
� lokaliseringsspørsmål utbyggingsmønstre i forhold til 

�Næringsutvikling 
�Bolig  
�Samferdsel
�Utdanning 
�Arbeid 
�Fritid
�Stedsutvikling m.v. 

�egen kommunedelplan for universell utforming?



SAMFUNNSDELEN

� Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisasjon, jfr. § 11-2. 

� Nye utbyggingsområder og ny bebyggelse må vurderes opp 
mot UU. 

� De største utfordringene: 
� endringer i eksisterende områder, bygg og infrastruktur. 

� Kommunen tar stilling til ulike prinsipielle plangrep for 
universell utforming som 
� ”områdemodell”, 
� ”knutepunktstrategi”, 
� ”reisekjedeprinsippet”
� ”kategorimodellen”



OMRÅDEMODELL

� Kommunen kan gjennom kommuneplan fastsette 
prinsipper om at geografisk avgrensede områder 
i kommunen skal få en høyere grad av universell 
utforming.



KNUTEPUNKTSTRATEGI

� I områdemodellen kan kommunen gjennom 
kommuneplan fastsette prinsipper og framdrift 
for universell utforming. Knutepunktstrategien 
legger vekt på knutepunkter for kommunikasjon 
og service, for eksempel sentrumsområder.



REISEKJEDEPRINSIPPET

� Reisekjedeprinsippet er infrastruktur knyttet til 
transport. Det inkluderer transportmidlene og 
forbindelsene mellom disse, dvs. holdeplasser og 
stasjoner.



KATEGORIMODELLEN

� Kategorimodellen er knyttet opp til nasjonale 
prioriteringer om universell utforming av 
eksisterende bygg og anlegg innen gitte 
tidsfrister.



KOMMUNEDELPLAN
� Universell utforming bør drøftes og nedfelles i 
kommuneplanens samfunnsdel som en gjennomgående 
føring for videre planarbeid og for sektorenes 
virksomhet. Det er særlig relevant å drøfte hva dette 
innebærer i forhold til sektorovergripende tema som 
� barn og unges oppvekstmiljø
� folkehelse
� eldrepolitikk 
� integrering



KOMMUNEDELPLAN FOR 
UNIVERSELL UTFORMING

�Universell utformingen er et sektorovergripende 
tema som angår en rekke samfunnsområder. 

�En kommunedelplan/temaplan for universell 
utforming kan være hensiktsmessig for å få drøftet 
og konkretisert problemstillinger som fremkommer 
i planstrategi eller i forbindelse med 
samfunnsdelen av kommuneplanen. 

�En kommunedelplan skal ha en handlingsdel som 
angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år
� forventninger til de ulike aktørene kan konkretiseres.



KOMMUNEDELPLAN FOR 
UNIVERSELL UTFORMING FORTS.

�Andre viktige tema som bør drøftes i en slik 
temaplan er 
� kompetansenivå i kommunen
� behovet for et program for kompetansebygging i 
hele organisasjonen og/eller i nøkkelfunksjoner. 

�Utvikling av samhandlingsrutiner med råd 
for funksjonshemmede og 
brukerorganisasjoner hører også hjemme 
her.



AREALDEL

� Universell utforming kan legges til grunn for alle de 
arealformål som er listet opp i § 11-7. 

� Særlig viktig blir delene som omhandler hhv. bebyggelse 
og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 
grønnstruktur.

� Se sammenhengen mellom de stedene/funksjonene folk er 
avhengig av til daglig (bolig, skoler, helse- og 
sosialtjenester, barnehager, transport- og vegnett).



REGULERINGSPLAN

� Reguleringsplan kan inneholde bestemmelser til: 
� arealformål om krav til kvalitet og utforming som sikrer 
definerte funksjonskrav 
� bl.a. universell utforming av bygninger, anlegg og utearealer, jfr. §
12-7 nr. 4. 

�Man kan også gi bestemmelser om antallet boliger i et område, 
største og minste boligstørrelse og nærmere krav til tilgjengelighet og 
boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov, jfr. 
§ 12-7 Nr. 5.



OPPSUMMERING
� RFF trenger, og har krav på, en sekretær, som bør være 
tilknyttet rådmannskontoret

� RFF bør i større grad enn i dag involveres i alle saker om 
offentlig tilgjengelige bygg og områder.

� Universell utforming er et krav for alle offentlig 
tilgjengelige bygg og områder og bør derfor være 
grunnlag for alt planleggingsarbeidet fra starten av

� RFF skal involveres tidligst mulig i alle saker som kan 
berøre mennesker med nedsatt funksjonsevne

� RFF bør være involvert i arbeidet til 
Samferdselsutvalget

� Politikerne i Nesodden kommune må vise interesse for 
RFF, og engasjere seg i arbeidet dets

� RFF bør inviteres til å informere om sitt arbeid i 
kommunestyret med jevne mellomrom særlig i 
forbindelse med oversendelse av årsrapporten



NYTTIGE LENKER

� Statsbygg ”Bygg for alle”
Tilgjengelighetsportalen (Statens kartverk)

� Publikasjoner:
T-5/99- Tilgjengelighet for alle
T-1468 – Universell utforming. Begrepsavklaring
T-1472 – Universell utforming som kommunal strategi
Universell utforming og reguleringsbestemmelser –
eksempler fra pilotkommunene.

� Ny handlingsplan for universell utforming og tilgjengelighet 
2009-2013

� Veileder om universell utforming av uterom
� St.meld. nr. 34 (1996-97)



KAPITLER OG PARAGRAFER I PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN MED RELEVANS FOR 
UNIVERSELL UTFORMING:
� Kapittel 1. Felles bestemmelser: § 1-1 Lovens formål
� Kapittel 2. Krav til kart m.v.: § 2-1 Kart og stedfestet 
informasjon, § 2-2 Kommunalt planregister

� Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen: § 3-1 
Oppgaver og hensyn

� Kapittel 4. Generelle utredningskrav: § 4-1 Planprogram, §
4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning



AKTUELLE KAP. OG PARAGRAFER 
FORTS.

� Kapittel 5. Medvirkning: § 5-1 Medvirkning, § 5-2 Høring og 
offentlig ettersyn

� Kapittel 7. Regional planstrategi: § 7-1
� Kapittel 8. Regional plan og planbestemmelse: § 8-1 Regional 
plan

� Kapittel 10. Kommunal planstrategi: § 10-1 Kommunal 
planstrategi



AKTUELLE KAP. OG PARAGRAFER 
FORTS.

� Kapittel 11. Kommuneplan: § 11-1 Kommuneplan, § 11-2 
Kommuneplanens samfunnsdel, § 11-5 Kommuneplanens 
arealdel, § 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel, §
11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel –
Nr. 5
Kapittel 12 Reguleringsplan, § 12-1 Reguleringsplan, § 12.5 
Arealformål i reguleringsplan, § 12-7 Bestemmelser i 
reguleringsplan – Nr. 4 og Nr. 5
Kapittel 19 Dispensasjon, § 19-2 Dispensasjonsvedtaket. 


