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Handlingsrom for et  
universelt utformet samfunn 



Scenarieprosess om uu 

✔ Scenarieprosess basert på bred medvirkning 
våren/sommeren 2016 
 
✔ Tre spennende scenarier + synspunkter og råd 
 
✔ Oppsummerende rapport med anbefalinger  





Oversikt over 
scenarioprosessen 
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X 

Hva slags  
utvikling 

teknologi/ 
infrastruktur? 

Hvor viktig med  
inkludering og 
tilgjengelighet? 

Liten vekt 

Stor vekt 

Sentralisering 

«Universell strigling» 

Desentralisering 

«Universell omstilling» 

«Universelle illusjoner» 



«Universell omstilling» «Universelle illusjoner» 

«Universell strigling» 



Tre store utfordringer 

• Hvordan øke interessen for og kunnskapen 
om uu?  
– voksende usikkerhet, vise relevans i forhold til 

andre samfunnsutfordringer 
• Hvordan tenke stort nok?  

– sette uu inn i en større sammenheng - del av en 
bærekraftig og inkluderende utvikling 

• Hvordan unngå en uu-satsing som fokuserer 
for sterkt på tekniske løsninger? 
– må også ivareta sosiale og mellommenneskelige 

forhold  og de fysiske omgivelsene 
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• Likegyldigheten og skepsisen til uu kan komme til å 
vokse - nye store samfunnsoppgaver kan svekke 
interessen 

 
• Kommunene presses fra alle kanter 

 
• Men uu kan også bli enda viktigere, blant annet på 

grunn av økt behov for inkludering i arbeidslivet 

Muligheter og trusler (1) 



 
• Ligger stort uutnyttet innovasjonspotensiale i utvikling 

av mer tilgjengelig samfunn 
 

• Ikke opplagt hvordan teknologien påvirker muligheter 
for personer med funksjonsnedsettelser 

 
• Brukermedvirkning i skuddet - men gode løsninger 

kommer ikke av seg selv 

Muligheter og trusler (2) 



Behov for bedre mål for uu 
• I dag: Uklare, sammensatte mål - stort og smått om 

hverandre 
• Få konkrete mål og prioriteringer 
• Alt kan ikke skje på en gang! 
• Behov for langsiktighet og systematikk 
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Handlingsrommet for uu (1) 

✔ Handlingsrommet både større og mindre enn antatt 

✔ Tidsperspektiv bør utvides fra 2025 til 2030 og kobles til bruk 
av veikart e.l. 

✔ Neste etappe (2016-2030) fordrer prioriteringer  



Handlingsrommet for uu (2) 

✔ et uu-samfunn bør ikke være basert på sluttpunkt: 
Permanent og kontinuerlig oppgave! 

✔ Innadvendt felt? Nødvendig å utvide dialogen om uu 

✔ Bevisstgjøring om samfunnsmessige muligheter 
forutsetning for interesse for uu og oppslutning om (nye) 
ambisiøse mål 



Veikart for uu 
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Et samfunn dypt 
påvirket av uu 

Ny ønsket tilstand  
for uu i 2030 

Veikart for 
næringsutvikling 

og innovasjon 

Veikart for økt 
tilgjengelighet 

Veikart for regional 
samfunnsplanlegging  

Overordnet 
veikart for uu 





Hovedbudskap 
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