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Tilskudd til deltakelse i nasjonalt nettverk for universell utforming i
regional og lokal kollektivtransport
Bufdir v/ Deltasenteret har igangsatt et nettverk for universell utforming i regional og lokal
kollektivtransport. Nettverket hadde sin første samling på Fornebu 2. desember 2015. Det er
opprettet en egen tilskuddsordning for fylkeskommunenes deltakelse i nettverket og på denne
bakgrunn inviteres fylkeskommunen til å søke om tilskudd.
Nettverkssamarbeidet skal bidra til kompetansebygging for aktørene i hele reisekjeden og skal
bestå av fylkeskommuner, storkommuner, statlige samferdselsetater, offentlige og private
kollektivoperatører og brukerorganisasjoner. Nettverket er nå forankret i Regjeringens
handlingsplan for universell utforming med tiltaksnummer T7.
For inneværende år planlegges to nasjonale samlinger hvorav den den første arrangeres på
Hamar 24 – 25 mai. Den andre samlingen legges til høsten. Dato er ikke endelig bestemt, men
det blir antageligvis i slutten av september.
Kriteriet som stilles for å motta nettverkstilskudd er deltakelse på de to nettverkssamlingene
beskrevet ovenfor. Det forutsettes at nettverksdeltakelsen forankres internt. Tverrfaglig
deltakelse vektlegges. I tillegg kan fylkeskommunen f. eks. søke om tilskudd til igangsetting av
lokalt nettverksarbeid og kompetansehevende tiltak på universell utforming innen reisekjeden.
Vi oppfordrer til å bruke vedlagte søknadsskjema.
Søknad sendes til:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet v/ Deltasenteret, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.
Vi håper fylkeskommunen synes dette initiativet er interessant og ser frem til å motta en søknad.
Søknadsfrist er tirsdag 29. mars 2016.

Saksbehandler:
Egil Torodd Andersen
www.bufdir.no

Organisasjonsnr:
986 128 433

Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 466 15 000

postmottak@bufetat.no

Det er satt av en egen tilskuddspott til kommuner for deltakelse i nettverket. Vi anmoder
derfor fylkeskommunen via sitt kontaktnett om å gjøre dette kjent blant kommuner i
fylket. Kommuner kan søke om tilskudd til å delta på de to nettverkssamlingene. Vedlagt
følger søknadsskjema for kommunene. Vi ber fylkeskommunen om å distribuere dette til
aktuelle kommuner.
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