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1. Innledning

2. Organisering og
forankring

Kommentarer
Risør kommune vedtok v/Formannskapet å søke om å bli
ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens
handlingsplan for universell utforming 2009-2013. Risør var før dette
pilotkommune fra 2005-2009. Formannskapet ønsket å fortsette
prosessen og øke kompetansen innen universell utforming.
Kommunens prosjektplan for tiltaket ligger på kommunens hjemmeside:
http://www.risor.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=5&AId=302&eid=2005
Da Risør var pilotkommune hadde prosjektet en organisering med ei
styringsgruppe og ei arbeidsgruppe. I styringsgruppa satt politikere,
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet,
Handelsstandsforeninga, en ungdomsrepresentant, Verneforeninga og
administrasjonen. I tillegg var det ei arbeidsgruppe bestående av ulike
folk fra administrasjonen. Arbeidet var forankra gjennom vedtak i Risør
bystyre.
Som ressurskommune har vi valgt å organisere oss noe annerledes ved
at det ikke lengre er ei styringsgruppe, kun arbeidsgruppe. I denne sitter
representant fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
ergoterapeut, kultursjef, enhetsleder for eiendom og tekniske tjenester,
enhetsleder for plan- og byggesak og saksbehandler fra enhet for
eiendom og tekniske tjenester. Enhetsleder for plan- og byggesak er
koordinator for arbeidet. Saksbehandler ved enhet for eiendom og
tekniske tjenester har en sentral rolle i arbeidet og tar mye av ansvaret og
arbeidsmengden.
Arbeidsgruppa skal rapportere til politisk nivå v/Formannskapet.

3. Metode

Det var i 2012 ikke ansatt noen med ansvar kun for arbeidet med universell
utforming. Det betyr at arbeidet med universell utforming gjøres ved siden av
lovpålagte oppgaver og at arbeidet nødvendigvis blir skadelidende både m.h.t.
ønskelig omfang og framdrift. Prosjektleder og prosjektmedarbeider bytter på å
lede ulike oppgaver.

4. Oppnådde resultater

Risør kommunes 2 K5 instruktører har avholdt kurs i for kommunene, Froland og
Tvedestrand samt i egen kommune. I egen kommune fikk samtlige ledere i
kommunen tilbud om kurs, dvs. både toppledelse og mellomledere.
I løpet av 2012 har siste del av hovedgata i sentrum blitt opparbeida. Det har
som tidligere vært fokus på universell utforming og det skal legges asfalt våren
2013. Anlegget består at opphøyde kryss med trinnfri overgang, ledelinjer og
varselfelt, bussholdeplass med ledelinje og høyde på fortauskant tilpassa
lavterskelbuss, buss-skur med universell utforming og promenade langs kaia
med benker, lys og ledelinjer.
I 2012 har det blitt jobba med videre utvikling av Urheia friområde med
tilgjengelig gapahuk og grillplass. Dette området har fokus også i 2013 med
tilgjengeliggjøring også sett i sammenheng med gå-strategi ettersom det ligger

nær byen.
Søndeled skole er under ombygging og deler av bygget vil bli helt nytt. Bygget
følger krav til universell utforming i teknisk forskrift og planer for uteområdet er
under bearbeidelse for også å få til en universell utforming her.
Risørhuset blei godkjent ombygd i 2011/2012 og arbeidet har starta nå i 2013.
Bygget skal få ny, universelt utforma atkomst, lokalene skal få nytt hc-toalett og
heis. Kontorer på mesaninen kan nå også benyttes av arbeidstakere som trenger
rullestol og det bli heis ned til garderobene og scenen i underetasjen.
Risør barneskole har fått godkjent oppgradert uteareal hvor universell
utforming har vært premissgiver og delvis kan gjennomføres.
For Stangholmen har det i 2012 vært arbeidet med reguleringsplan for å gjøre
deler av øya universelt utforma med HC-toalett, gangveier og badeplass.
Universell utforming har vært et hovedpremiss og øya skal bli en “byøy” hvor
skjærgården blir tilgjengelig for mange flere. Planen sluttbehandles i februar
2013.
Planarbeid for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 416 blei starta i 2012 i regi av
Statens vegvesen. Arbeidet følger vegvesenets håndbok om universell
utforming. Planen vil trolig bli sluttbehandla i 2013.
Universell utforming er tatt inn i “Plan for anlegg for fysisk aktivitet og
folkehelse 2013-2016 som et krav for tildeling av spillemidler.
Ved oppgradering av kommunens hjemmeside, og de øvrige kommunene i Østre
Agder (Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Åmli), har universell utforming vært
et gjennomgående tema som man har prøvd å tilfredsstille. Arbeidet er ikke
avslutta.
Lekeplassene i kommunen er kartlagt med hensyn på tilstand og universell
utforming har vært ett av kartleggingspunktene.
Risør kommune har som vanlig deltatt på fire ulike samlinger som
Miljøverndepartementet har arrangert i løpet av året.
5. Økonomi

Kommunen mottar årlig kr. 225 000,- som ressurskommune. Disse midlene
avsettes på bundet fond og benyttes til kompetansehevingstiltak internt, lønn til
prosjektleder/prosjektmedarbeider ved behov og til fortløpende utgifter som
relateres til arbeid med universell utforming. Midlene brukes normalt ikke til
konkrete, materielle tiltak. Totalt er 110 000,- benyttet i løpet av 2012.
I 2012 er det innvilget 255.000 i BRA-midler, til oppføring av tilrettelagt
bussholdeplass på Sagjordet.

6. Gevinstrealisering

Koordinator og prosjektmedarbeider har universell utforming med inn i ulike
etablerte fora, slik at nye medarbeidere i Risør kommune får innblikk i
fagområdet og blir bevisst konsekvensene av valg som gjøres i ulike
saker/prosesser. Ved nyansettelser på enhet for plan- og byggesak og enhet for
eiendom og tekniske tjenester er universell utforming en integrert del allerede i
intervjusituasjon og videre ved opplæring av nyansatte.
Universell utforming er en naturlig del av kommunens arbeid med de aller fleste
planer, fra kommuneplan og ned til temaplaner og reguleringsplaner. I tillegg til
at universell utforming har fokus ved større og mindre prosjekter som Risør

kommer er eiere /deltakere i. Uten å være pilot- og ressurskommune er det
usikkert om forståelsen ville vært like høy. Fordi kommunen har dette fokuset
vil også søkere bli påvirket til å øke sin forståelse. For alle som skal bo i et
planlagt område eller som er brukere av et bygg, vil det ha stor nytte i tillegg til
at samfunnsnytten ved universelt utforma uteområder og bygninger får mer og
mer betydning jo eldre befolkningen blir.
7. Endringer og tillegg

Den største utfordringen er å få prioritert dette arbeidet utover det som inngår i
ordinære arbeidsoppgaver. Men temaet er oppe til diskusjon i flere og flere
arenaer, slik at forståelsen for universell utforming stadig øker blant Risør
kommunes ansatte.

8. Prosjektfaglig evaluering

Prosjektet har ikke endra organisering i løpet av 2012. Kommunen jobber
kontinuerlig med universell utforming innen planlegging, byggesaksbehandling
og drift. I tillegg er universell utforming blitt et tema også i andre deler av
kommunen og det er bl.a. ansatt ny folkehelsekoordinator som har fokus på
dette. Ordfører har meldt inn ønske om kursing av nye politikere og dette viser
at universell utforming er et område som favner breiere og breiere.

9. Dokumentasjon

Se vedlagt eksempel nedenfor.

Detaljreguleringsplan for Stangholmen

Stangholmen ligger rett sør for Risør by og er ei øy på 86 dekar. Her er det et gammelt fyr
med eldre, tilhørende bebyggelse. Det er restaurant og pub på stedet i tillegg til en flott
konsertscene. Området er delvis tilgjengelig i dag, men det er nå lagd reguleringsplan for
ytterligere å oppnå en universell utforming på deler av øya.
Detaljreguleringsplan for Stangholmen sluttføres februar 2013. På øya skal det lages
universelt utformet toalett, gangveier i tre langs svaberget, badeplass hvor det blir mulig å
komme ned for rullestolbrukere og atkomst til en gammel hage og et utsiktspunkt inne på
øya. Det vil være første gang en av skjærgårdens øyer blir universelt utformet med mulighet
for bading, soling, turgåing og tilgjengelighet til toalett i dette omfanget og tiltaket vil bli et
svært verdifullt tilskudd for Risør som bo- og reiselivskommune.
Arbeidene med oppgradering av øya vil starte i 2013.

