
Krf – terningkast 5
Her er veldig mye bra, de er konkrete og tydelige. 
De nevner universell utforming der de kan. De 
ønsker at prinsippet om universell utforming 
skal legges til grunn i alle vei- og kollektivpro-

sjekter, at kollektivtransport  skal være universelt utformet 
- og utvide TT-ordningen. De ønsker en felles transportetat, 
noe vi har tro på. Minus for ikke å tidfeste jobben med univer-
sell utforming.

SV – terningkast 4
Det er veldig bra at de tidfester at Norge skal 
være universelt utformet innen 2025. Men dette 
meget ambisiøse målet krever et helt annet 
nivå på resten av programmet enn det vi ser. 

Målet er bra, men beskrivelsene for å komme dit er ikke 
konkret nok.

Arbeiderpartiet – terningkast 4
De er tydelige på universell utforming og til-
gjengelighet innenfor transport. De vurderer 
å slå sammen transportetatene, noe vi har tro 
på. Positivt at transport skal ligge på regionalt 

nivå, og pluss at de ønsker å kartlegge og bedre syns- og hør-
selshemmedes tilbud. Minus for at TT-ordningen ikke nevnes.

FFOs velgerguide: 

Universell utforming innen off entlig transport

Venstre – terningkast 3
Positivt at de ønsker å arbeide for bedre uni-
versell utforming av kollektivtransporten, og 
fremkommelighet for bevegelseshemmede i det 
off entlige rom. Minus for å ønske at storbykom-

munene skal ha frihet til å velge om de vil overta ansvaret for 
kollektivtransporten.

Senterpartiet – terningkast 2
De ønsker universell utforming på ferjer, men ikke 
ellers. Fergefl åten er bra innen universell utfor-
ming i utgangspunktet, det er kaianleggene som 
trenger oppgradering, så dette synes vi er rart. 
De får pluss for å ønske å styrke TT-ordningen.

Frp – terningkast 2
Det er positivt de ønsker at off entlige rom skal 
følge prinsipper for universell utforming, og at 
de ønsker å styrke TT-ordningen. De tar en del 
forbehold generelt om universell utforming. 

Det trekker veldig ned at de ønsker å gå i feil retning ved å 
liberalisere kravene til universell utforming. 

Mdg – terningkast 1
Det er en god intensjon å ville satse stort på 
kollektivtransport, og ønske at fl ere skal be-
nytte seg av det, men universell utforming og 
tilgjengelighet innenfor transport nevnes ikke. 

Høyre – terningkast 1
De er veldig generelle, og det er mange løse 
formuleringer på transport. Det står lite om 
kollektivtransport, og det står ingenting om 
universell utforming eller tilgjengelighet til 

off entlig transport. Et godt eksempel på en 1`er.

Terningkastene er gitt basert på stortingsprogram 2017-21 fra partiene som er representert på Stortinget. Vurderingen ble 
gjort sent i mai 2017. 
FFO er Norges største paraplyorganisasjon og har 82 medlemsorganisasjoner med over 330 000 medlemmer. FFO jobber 
for et samfunn der funksjonshemmede og kronisk syke har like muligheter som andre innbyggere.

FFO har vurdert partienes stortingsprogram 2017-21 på tema Universell utforming innen off entlig transport.


