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Forslag til vedtak:
Formannskapet tar årsrapport for ressurskommunearbeidet i universell utforming for 2010 til orientering.
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Saksutredning:
Bakgrunn
I januar 2005 vedtok Formannskapet at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for
planlegging og utførelse i Trondheim kommune. Fra 2005-2008 var Trondheim kommune en av 16
pilotkommuner i universell utforming utnevnt av Miljøverndepartementet. Trondheim kommune er,
sammen med ti andre kommuner, utnevnt til videre å være ressurskommune i universell utforming. Status
som ressurskommune har Trondheim i perioden 2009 til og 2013. Som ressurskommune skal Trondheim
kommune bidra til å virkeliggjøre nasjonale mål i Regjerningens handlingsplan ”Norge universelt utformet
2025” gjennom handlingsplanens tiltak K1- Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner.
Trondheim kommune har også representant i ressursgruppe under regjeringens handlingsplan for universell
utforming og vil på denne måte ha mulighet til sentral påvirkning innen temaet samt bli orientert om fremdrift
innen arbeidet med universell utforming.
Fakta
Fra Miljøverndepartementet mottar Trondheim kommune årlig kr. 225.000 i stimuleringsmidler til arbeidet
med universell utforming. Som ressurskommune skal vi utnytte og formidle på en systematisk måte,
erfaringer som er nedfelt blant annet i rapporten ”Universell utforming som kommunal strategi-erfaringer og
resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008” (T-1472).
Trondheim kommune har utarbeidet egen handlingsplan for arbeidet med universell utforming basert på
Miljøverndepartementets hovedmål for ressurskommunearbeidet:
H1.
H2.
H3.
H4.
H5.
H6.

Være forbilde og bidra til at andre kommuner øker kunnskap og innsats for universell utforming.
Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell utforming
Samarbeide med fylkene om kompetanseheving og formidling av gode eksempler til andre
kommuner.
Være pådriver og ta initiativ til å sette universell utforming på dagsorden i ulike nettverk og
samarbeidsfora.
Formidle kunnskap og resultater i ulike nettbaserte og trykte medier.
Initiere og delta i delprosjekter sammen med andre kommuner og nasjonale/regionale
kompetansemiljøer.

Disse hovedmål ligger også til grunn for rapportering i Trondheim kommunes årsrapport for 2010.
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Trondheim kommune
Konklusjon
Årsrapport for 2010 foreligger vedlagt og sendes Miljøverndepartementet som rapportering for arbeidet i
2010. Årsrapport er grunnlag for ny utbetaling av årlig tilskudd. Sammen med de øvrige ressurskommuners
årsrapport vil Trondheim kommunes rapport med vedlegg av powerpoint bli lagt ut på
informasjonsnettstedet for universell utforming: www.universell-utforming.miljo.no

Rådmannen i Trondheim, 22. juni 2011
Einar Aassved Hansen
kommunaldirektør

Rune Lund
Eierskapssjef

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:
Årsrapport 2010 – Trondheim- ressurskommune i universell utforming.
Powerpoint: Trondheim kommunes arbeid med universell utforming, vedlegg til årsrapport 2010.
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