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1. Innledning 
Rogaland fylkeskommune var tidlig ute i arbeidet med universell utforming (uu).  I 
Fylkesplan for Rogaland 2006 – 2009 var uu fremhevet som en av 
rammeforutsetningene og dette er bakgrunnen for utarbeidelse av en fylkesdelplan 
for universell utforming.  
 
Fylkesplanen forutsatte at uu skulle være et overordna prinsipp i all planlegging og 
tilrettelegging. Dette gjaldt flere satsingsområder og tiltak i forhold til 
kollektivsystemet, kulturbygg, undervisningsbygg, idrettsanlegg, tilrettelegging av 
friluftsområder og kulturminner. Ett av hovedmålene med hensyn til regionale 
levekårskvaliteter var derfor at det skal være ”Likeverdige levekår for alle, i alle faser 
av livet”. To av strategiene for å oppnå dette var: 
 

 ”Uu skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig 
og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for 
alle brukere. 

 Utarbeide en fylkesdelplan for uu.” 
 
Som en oppfølging av fylkesplan for Rogaland, vedtok fylkesutvalget i 2005 at det 
skulle utarbeides en fylkesdelplan for uu. Planen ble utarbeidet av en prosjektgruppe 
sammensatt av representanter fra kommuner, brukerorganisasjoner og ulike etater i 
fylkeskommunen. Gruppen startet sitt arbeid i 2005, og planforslaget ble ferdigstilt i 
oktober 2006. Planen ble enstemmig vedtatt i Fylkestinget mars 2007 og godkjent av 
Miljøverndepartementet senere på høsten. 
 
Rogaland fylkeskommune mottok Miljøverndepartementets Budstikkapris i 2007 med 
begrunnelsen: «Rogaland fylkeskommune har på en helhetlig måte gjennom sin 
"Fylkesdelplan for uu" satt fokus på sentrale samfunnsområder som skal bidra til å 
gjøre fylket tilgjengelig for alle." 
 
Samtidig med fylkestingets vedtak ble det vedtatt ”å fremme en søknad om at 
Rogaland får status som spydspissfylke for uu”.  Det var på grunnlag av dette 
vedtaket at Rogaland fylkeskommune søkte om å bli et pilotfylke etter invitasjon fra 
Miljøverndepartementet januar 2009.  
 
Rogaland fylkeskommune ble valgt som ett av åtte pilotfylker i Norge i mai 2009. 
Dette er ihht. Tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan for uu 2009-2013, Nasjonalt 
utviklingsprosjekt i fylker og kommuner om at uu utvikles som en strategi i kommunal 
og regional planlegging og forvaltning. Tiltaket inkluderer ressurskommuner, 
pilotfylker og nye pilotkommuner.  
 
Prosjektplanen for pilotfylket Rogaland som er utarbeidet og lagt ut på 
Miljøverndepartementets nettsider på linken her 
 

http://www.universell-utforming.miljo.no/pilotfylkene/824-presentasjon-av-pilotfylkenes-prosjektplaner
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2. Organisering/forankring 
 
Fylkesdelplanen for uu 

Fylkesdelplanen er retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og 
forpliktende for fylkeskommunens egen virksomhet. Sektoransvarsprinsippet ligger til 
grunn for oppfølging av fylkesdelplanen. Fylkesrådet for funksjonshemmede har en 
aktiv rolle i å følge opp arbeidet med uu i Rogaland. 
 

Fylkesrådmannen og fylkesrådet 
for funksjonshemmede er 
styringsgruppe i dette prosjektet.  
 
I tråd med et av tiltakene i 
fylkesdelplanen ble det ansatt en 
prosjektleder i 2008 for 
oppfølging av tiltak i fylkesdel-
planen og 01.06.12 ble det også 
ansatt en rådgiver.  
 
I forbindelse med en om-
organiseringspross som ble 
iverksatt i 2013 ble arbeidet med 
uu flyttet fra Rådmannens stab til 

Regionalplanavdelingen.   
 
Hver avdeling har ansvar for uu innen sitt ansvarsområde.  En representant fra hver 
avdeling deltok i de månedlige gruppemøtene høsten 2008, der oppfølgingen av 
planen var i fokus. Høsten 2010 ble denne gruppa utnevnt som referansegruppe med 
ca 2 møter i året.  
 
En representant fra hvert av satsningsområdene i fylkesdelplanen utgjør nå en 
prosjektgruppe. Denne gruppa har hatt møter en gang i måneden og er også 
prosjektgruppe for pilotfylkeprosjektet. Dette med bakgrunn i at arbeidet med 
oppfølgingen av fylkesdelplanen for uu pågår parallelt, og samordnet med arbeidet i 
pilotfylkeprosjektet. Møtereferatene fra denne gruppa brukes til rapportering til leder.  
 
Det utarbeides årlig en politisk sak til fylkesutvalget og fylkesrådet for 
funksjonshemmede med orientering om status i arbeidet med uu i fylkeskommunen. I 
saksfremlegget blir blant annet denne rapporten vedlagt.  
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Pilotfylkeprosjektet 

Ansvarlig for pilotfylkeprosjektet er Rogaland fylkeskommune i samarbeid med 
Fylkesmannen i Rogaland.  
 
 

Styringsgruppen er 
fylkesordfører sammen med 
gruppelederne for de politiske 
partiene i fylket.  
 
Referansegruppa har 
representanter fra fylkesmannen, 
fylkesrådet for 
funksjonshemmede, 
brukerorganisasjonene, 
friluftsrådene, reiselivsnæringen 
ved region Stavanger, Kolumbus 
og Statens vegvesen, NHO, LO 
og KS i tillegg til deltakere fra 
satsningsområdene i 
administrasjonen.  

 
Prosjektleder for oppfølgingen av fylkesdelplanen for uu er også prosjektleder i 
pilotfylkeprosjektet. Det blir i tillegg dannet arbeidsgrupper til de forskjellige 
prosjektene. 
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3. Metode 
Fylkesdelplanen er et viktig grep i arbeidet med å sikre at alle skal ha gode 
muligheter til utvikling og utfoldelse i Rogaland. Gjennom fylkesplanleggingen 
stimulerer vi til samordnet innsats. Hovedmålet med fylkesdelplanen for uu er: 
 
”Uu skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og 
privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle 
brukere.” Det er valgt 5 satsningsområder i fylkesdelplanen: 
 
1. Kunnskap og kompetanse 
2. Bygg og anlegg 
3. Uteområder, friluftsliv og reiseliv 
4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
5. Samferdsel 
 
Sektoransvarsprinsippet innebærer at det enkelte organ har ansvar for å følge opp 
tiltak innenfor sitt ansvarsområde.  
 
I pilotfylkeprosjektet har Rogaland fylkeskommune valgt å rette ekstra fokus på 
målsettinger i fylkesdelplanen innen kompetanse, reiseliv, friluftsliv og samferdsel.  
Dette kan for eksempel gjelde tilgjengelighet til attraksjoner som kulturminner og 
friluftsområder. I denne sammenhengen inngår også samferdsel som transport med 
buss, tog og båt som en del av arbeidet med å sikre tilgjengeligheten til arenaene. 
 
Arbeidet med oppfølgingen av fylkesdelplanen for uu pågår parallelt, og samordnet 
med arbeidet i pilotfylkeprosjektet. Dette betyr at det jobbes med uu på flere arenaer i 
fylkeskommunen, og at det er flere økonomiske bidragsytere til delprosjektene i 
Rogaland. Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i statusrapportering for 2013 og 
ihht de fem satsningsområdene i fylkesdelplan for uu. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det i denne rapporten også fremkommer noen av tiltakene 
som ble gjort før 2013 for å synliggjøre sammenhengen og utviklingen i prosjektene.  
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4. Oppnådde resultater  
I dette punktet rapporteres det på resultater som er oppnådd i forhold til K-1 tiltakets 
nasjonale hovedmål og resultatmål og på pilotfylke Rogalands egne mål og 
resultatmål innenfor K 1 tiltaket.  
 
Nasjonalt hovedmål 1 - Integrere uu i regional virksomhet og være forbilde for 
fylker og kommuner 
 
1.1 Ha konkretisert regionalpolitiske utfordringer knyttet til uu i et 
handlingsprogram. 

 Fylkesplan for Rogaland (2006-2009) ble vedtatt høsten 2005 og danner 
grunnlaget for arbeidet med uu i fylket.  

 
 I mars 2007 ble fylkesdelplan for uu 2007-2011 vedtatt i fylkestinget og 

godkjent av Miljøverndepartementet på høsten. Prosjektplan for pilotfylket 
Rogaland er utarbeidet med utgangspunkt i fylkesdelplan for uu.  
Det utarbeides handlingsprogram på påbegynte delprosjekter knyttet til 
fylkesdelplan for uu. Rfk påser at alle kommunene har vedtatt kommuneplan 
med retningslinjer og bestemmelser for uu. Det ble forett en forenklet revisjon 
av Fylkesdeplanen høsten 2013. 

 
 Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett natur og kulturvern - FINK (2004 - 2007) blir 

revidert og implementerer tilrettelegging for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, 
kunnskapsformidling og sosialt samvær. 

 
 Fylkesdelplan for samferdsel (2008-2019) har målsettinger om å sikre en 

tilfredsstillende tilgjengelighet for alle i transportsystemet, herunder 
kollektivsystemet, terminaler og holdeplasser samt øke framkommeligheten på 
veg- og gangnettet. 

 
 Regionalplan for et inkluderende samfunn (2010-2014) vedtatt av fylkestinget i 

2010. Denne har uu som to av fire tema i planen. 
 

 Regionalplan for Jæren, 2013-2040 ble vedtatt i Fylkestinget 22.10.13. 
 

 Regionalplan for folkehelse ble vedtatt desember 2012 har integrert uu i 
planen.  

 
 Vedtatt Regional plansttrategi implementerer uu og i den forbindelse det ble 

tatt initiativ til en revisjon av fdp uu høsten 2013. Formålet med å forta en 
forenklet revisjon av planen var å ajourføre dokumentet i forhold til dagens 
situasjon, å identifisere tiltak som var gjennomført og eventuelt å justere 
kursen der vi fant at det kan var riktig. 
 
Det ble lagt opp til god brukermedvirkning gjennom interne og eksterne 
prosesser. Planutkastet ble sendt først sendt ut på en begrenset høring, men 
våre politikere ønsket at fylkesdelplanen skulle behandles politisk i 
kommunene og høringsfristen ble forlenget med seks uker. Planen vil bli 
behandlet i Fylkestinget 29. april som er det første møte i 2014.  
 



Rogaland fylkeskommune  8 

Nasjonalt hovedmål 2 - Bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli gode på 
uu. 
 
2.1 Ha etablert nye pilotkommuner i eget fylke (jfr. tiltak K1). 

 I juni i 2010 fikk følgende 6 kommuner (farget gul i kart) midler og status som 
pilotkommuner i Rogaland: Eigersund, Gjesdal, Randaberg, Sandnes, Sauda 
og Tysvær. Dette prosjektet ble ferdigstilt i 2012 og har vært et 
samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og 
ressurskommunene Time og Klepp.  

 
 Høsten 2012 inviterte Rogaland fylkeskommune tre nye store kommuner med 

god geografisk spredning i fylket (farget grønn i kart). Stavanger, Haugesund 
og Strand kommune knyttet seg til prosjektet som foregangskommuner.  

 
 I 2013 ble Sandnes og Tysvær kommune tildelt midler som revitalisert 

pilotkommune. 
 

 En uu-representant deltar i Regionalt planforum sammen med kommunene og 
andre samarbeidspartnere for å sette et overordnet fokus på uu i alle 
kommunene. 
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2.2 Ha bidratt til samarbeid mellom kommuner og nasjonalt utviklingsarbeid 
som angår geografiske informasjonssystemer for innhenting og presentasjon 
av data om uu (jfr. tiltak P2). 
 

 Rfk har meldt sin interesse om et samarbeid med Statens kartverk mht det 
kartleggingsarbeidet Rfk utfører ift fylkesdelplan for uu og vår nettside 
www.tilgjengelighet.no. Rfk ønsker å linke nettsidene mot hverandre slik at 
brukere også skal få informasjon og data fra kartleggingsarbeidet som Statens 
kartverk har utført.  
 

2.3 Ha bidratt til samarbeid mellom kommuner og nasjonalt arbeid knyttet til 
friluftsområder og lokal luftkvalitet (jfr. tiltak P3) 

 I 2011 ble 155 friluftsområder kartlagt sammen med Rfk, kommuner og 
friluftsråd. Det ble foretatt en gradering av tilgjengelighet i områdene og all 
informasjon er lagt ut på www.tilgjengelighet.no slik at befolkningen kan 
benytte seg av informasjonen. Det ble sendt ut rapport til kommunene med 
bilder og forslag til tiltaksløsninger. Det ble arrangert et seminar 26.01.12 hvor 
kartleggingsarbeidet ble presentert for kommuner, brukerorganisasjoner og 
friluftsråd. Prosjektet er et samarbeid med Interreg IVB Coast Alive prosjektet, 
se rapport på våre nettsider rogfk.no. Rfk utlyste kr 600.000,- i fylkes-
kommunale midler i desember 2011 som ble tildelt 10 prioriterte omsøkte 
prosjekter som var blitt kartlagt. Tilgjengeligheten til disse 10 områdene er nå 
oppgradert ihht rapportering som er mottatt. Se rapport på prosjekt friluftsliv og 
uu på våre nettsider rogfk.no. 
 

 Sommeren 2013 ble 10 sentrumsnære turområder kartlagt sammen med 
Sandnes kommune.  

 
 

Nasjonalt hovedmål 3 - Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale 
arbeidet for uu ved å ta initiativ og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora 
 
3.1 Stått til disposisjon for utvikling og gjennomføring av tiltak K5 i 
Regjeringens handlingsplan for uu: Kompetanseprogram for politikere og 
ansatte i kommunene  

 
 Rfk har stått til disposisjon for utviklingen av K-5 programmet. Rfk har hatt flere 

møter med de 5 instruktørene i fylket. I 2011 ble K-5 kurs arrangert i 3 
kommuner. 

 I 2012 ble alle kommunene invitert til K-5 kurs i 5 vertskommuner. Dette var et 
samarbeid mellom Rfk, Husbanken og de 5 instruktørene i fylket. Det var 150 
deltakere fra 16 kommuner, se omtale på Miljøverndepartementet sine 
nettsider her.  

 Det er undervist i K-5 i 22 av 26 kommuner i Rogaland. Den ene K-5 
instruktøren har undervist 5 ganger i Sogn og Fjordane Fylkeskommuner.   

 
 
 
3.2 Bidratt til utvikling av et program med fokus på uu i kommunesentrene (se 
tiltak P1 i Regjeringens handlingsplan) 

http://www.universell-utforming.miljo.no/pilotfylkene/1359-kompetanseprogrammet-i-rogaland
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 Regionalplan for Jæren, 2013-2040 ble vedtatt i Fylkestinget 22.10.13. 
Planen omfatter 10 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, 
Klepp, Hå, Gjesdal, Strand, Rennesøy.  
Det er lagt inn ny retningslinje 6.2.4 i kapittel 6 - Bomiljø og kvalitet: «Uu av 
boliger og uteoppholdsareal må legges som premiss i planlegging og sikres i 
reguleringsbestemmelsene." 

 
3.4 Ha invitert et nabofylke/ vennskapsfylke 

 Rogaland fylkeskommune inviterte Hordaland fylkeskommune til kurs i uu i 
transportsektoren 2011.  Stord kommune ble invitert til koordineringsmøte med 
K-5 instruktørene i Rogaland i 2011 for et mulig samarbeid.  

 
 Gunnar Isdahl (som også er K-5 instruktør i fylket) har i samarbeid med Rfk 

utviklet videregående kurs for håndverkere. Kurset er holdt for deltakere i 
Hordaland, Sogn og Fjordane, Vest Agder og Rogaland. Flere 
fylkeskommuner har tatt kontakt for informasjon om dette kurset. Dette 
samarbeidsprosjektet er omtalt i den nasjonale sluttrapporten til MD i 2013 og 
også nevnt under overskriften kunnskap/kompetanse i denne rapporten.  

 
 Rfk har gitt råd og veiledning til flere kommuner og fylkeskommuner ift 

metoder og erfaringer vi har gjort oss i arbeidet med uu.   
 

 Rogaland tok initiativ til å presentere et uu-samarbeid på Vestlandet for 
Veslandsrådet høsten 2013, og ser dette som starten på et samarbeid mellom 
de fire Vestlandsfylkene. Samarbeidet vil gi nyttig erfaringsutveksling i arbeidet 
med uu og vil kunne styrke Vestlandet i denne satsingen. 
 

Nasjonalt hovedmål 4 - Initiere og delta i delprosjekter sammen med 
kommuner, nasjonale og/eller regionale kompetansemiljøer. 
 
4.1 Ha initiert/deltatt i delprosjekter 

 Rfk har både initiert og deltatt i flere prosjekter med kommuner blant annet 
innen bygg og anlegg, planlegging, Helse i plan, folkehelse, uteområder, 
friluftsliv, inkluderende samfunn, samferdsel, reiseliv, kulturminner, IKT og uu i 
prosjektperioden. 
 

 
Nasjonalt hovedmål 5 - Aktivt og utadrettet kunnskaps- og resultatformidling 
 
5.1 Publisering av artikler og nyheter  

 Rfk har hatt artikler i Stavanger Aftenblad, Jærbladet, Haugesunds Avis, 
Rogalands avis, Helsenytt, Artikkel i temabilag til Dagbladets Magasin og flere 
ganger på MD's nettside og andre nettsider i tillegg til TV reportasje i NRK 
Rogaland og Norge i dag.  
 
 
 

 
5.2 Formidling på kurs og konferanser 
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 Rfk har deltatt og arrangert kurs og konferanser for en bred målgruppe med 
fokus på; planstrategi, kommunale råd for funksjonshemmede, folkehelse, 
friluftsliv, uteområder, inkluderende samfunn, samferdsel og uu. I 2011 ble det 
arrangert 3 konferanser om uu for reiselivsbransjen og Rfk hadde et 
samarbeid med Norsk Hotellhøgskole om konferansen "Universell design som 
et konkurransefortrinn i hotell- og reiselivsbransjen" den 26.09.12. 

 
 Prosjektleder har også hatt foredrag på videregående skoler, Diakonhjemmet 

høgskole Rogaland, i Møre og Romsdal fk, Sogn og fjordane fk, Nasjonal 
samling i norsk ergoterapeutforbund i Oslo. Husbanken, 
Miljøverndepartementet, Deltasenteret, Kirkelige fellesråd i Stavanger, 
Regional samling for kommunale råd, og i flere kommuner i fylket.                  

 
 Erfaringskonferansen «Uu – med flat pedal mot 2025» ble arrangert den 17.-

18. april 2013. Dette var en to-dagers erfaringskonferanse etter 
pilotfylkeprosjektet og ble arrangert sammen med Fylkesmannen, KS og 
ressurskommunene Time og Klepp. Den 17. april var det befaring til 
Konserthuset og steinalderboplassen Vistehola og festmiddag om kvelden. 
Den 18. april var det faglige program med stands. Tittelen på konferansen ble 
valgt med bakgrunn i at mye av det grunnleggende arbeidet med uu er 
igangsatt i fylket og nå motiveres kommunene til å «gi flat pedal» for å nå 
målet om et universelt utformet Norge i 2025. Det var 108 deltakere hvor 
kommunene var sterkt representert. Tilbakemeldingene var at konferansen var 
faglig nyttig med presentasjon av gode uu-prosjekter og inspirasjon for det 
videre arbeidet med uu.    

 
 
5.3 Synliggjøring på eget nettsted hos fylkesmann / fylkeskommune 

 Fylkesmannen har uu som eget punkt under folkehelse på sine nettsider. 
 01.03.10 ble nettportalen tilgjengelighet.no lansert hvor data og graden av 

tilgjengelighet på forskjellige arenaer blir publisert. Høsten 2011 og igjen våren 
2012 ble nettsiden oppgradert ift design og søkefunksjon.  

 
 Det er lansert ny nettportal for www.rogfk.no hvor uu er plassert under regional 

utvikling. Funka Nu foretok en vurdering av tilgjengeligheten av hele nettstedet 
høsten 2013. Dette vil bli fulgt opp våren 2014. 
 

 IKT er også et av satsningsområdene i fdp uu og det er målsettinger om lik 
tilgang til å lese offentlige dokumenter. Rfk har hatt pdf som det offisielle 
formatet for publisering av ferdigstilte dokumenter. Blindeforbundet klaget på 
tilgjengeligheten av dette formatet og dette førte til at fylkeskommunen har lagt 
til rette for at ODF (open document format) er det offisielle formatet for 
publisering av ferdigstilte dokumenter. 
 

 Rfk startet «Klart språk-kurs» for alle ansatte 04.09.13. som første 
fylkeskommune i Norge. Klarspråk er et tydelig og korrekt språk som er 
tilpasset dem vi skriver til. 
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Pilotfylkets egne mål og resultatmål innenfor K1 tiltaket 

 
Fylkesdelplanens satsningsområde 1 - Kunnskap og kompetanse 
 
Nasjonalt samarbeid 
 
Prosjektleder har deltatt i følgende programkomiteer: 

 Deltasenterets nasjonale transportkonferanse i Stavanger i 2010. 
 MD’s nasjonale samling i K1 prosjektet på Sola 9.-11.05.11.  
 Nasjonal konferanse om friluftsliv uu og nærmiljø som Direktoratet for 

naturforvaltning og Miljøverndepartementet arrangerte 1.-2.11.11 i 
Haugesund. Rfk stilte med stand på disse to prosjektene: 

1. Interreg. Prosjektet Coast Alive 
2. www.tilgjengelighet.no 

 
 Rfk har deltatt i programkomiteen og som foredragsholder for Deltasenterets 

nasjonale maritime transportkonferanse i Molde 17.-19-09.12 og bidro med 
økonomisk støtte til konferansen til Deltasenteret. 

 
 Miljøverndepartementet arrangerte den 23.-25. oktober 2013 en nasjonal 

konferanse på Hamar som en oppsummering av erfaringer som er gjort i K1 
prosjektet. Prosjektleder har deltatt i programkomiteen for konferansen 

 
 Rfk har bidratt med økonomisk støtte på kr 3000,- pr. deltaker til 10 deltakere 

fra det regionale uu-nettverket som søkte om støtte. Støtten gjorde det mulig 
for flere å delta på konferansen på Hamar som var en viktig arena for 
erfaringsoverføring og nettverksbygging for kommunene. Rogaland stilte med 
fire stands på denne konferansen: 

1. Rfk - Vistehola - uu av steinalderboplass 
2. Rfk - www.tilgjengelighet.no 
3. Rfk - Videregående kurs i uu for håndverkere 
4. Time/Klepp - ulike prosjekt som ressurskommuner 
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 Rfk har også hatt en representant fra fylkesrådet i brukerutvalget til 
Deltasenteret. 

 Strand og Tysvær kommune har mottatt prosjektmidler fra MD for uu og 
folkehelsearbeidet og Rfk fikk midler til tilrettelegging av atkomst til 
Vikinggården på Bukkøy på Avaldsnes.  

 
Regionalt samarbeid 
 

 Fylkeskommunen har hatt et tett og nyttig samarbeid med ressurskommunene 
Time/Klepp og har deltatt i kommunenes arbeidsgruppe. En representant fra 
kommunene har deltatt i fylkeskommunens referansegruppe. Det har vært 
flere samarbeidsprosjekter i løpet av prosjektperioden. 

 Videregående skoler i fylket rapporterer årlig på om de har undervist i uu-
oppleggene som er lagt ut på its’learning. 

 Det er utarbeidet et undervisningsopplegg for uu for høgskoler som er tatt i 
bruk i undervisningen av hotelledere og på reiselivslinjen på Hotellhøgskolen.  

 Prosjektleder var fagveileder i uu for tre ergoterapeutstudenter i 10 ukers 
prosjektpraksis med fokus på uu i 2012. Studentenes oppgave var å kartlegge 
hoteller, spisesteder og kulturarenaer/museer i fylket, se vedlagt film laget av 
studentene. 

 Det er utarbeidet og tilbys videregående kurs for håndverkere i uu. Prosjektet 
ble støttet av Husbanken i startfasen. Det har vært deltakere fra Rogaland, 
Hordaland, Sogn og fjordane, Vest Agder og på Mesterfagskolens kurs i 
Spania. Prosjektet har fått omtale i den nasjonale sluttrapporten til MD. MD 
bevilget midler til videreutvikling av kurset i 2013. Rfk har markedsført kurset 
ved flere konferanser i både det regionale og nasjonale uu-nettverket. Se for 
øvrig målsetting 3.4. 
 
Fylkesdelplanens satsningsområde 2 - Bygg og anlegg 
 

 I 2009 ble alle fylkeskommunale bygg: vgs + fylkestannklinikker kartlagt etter 
«Bygg for alle» metoden og oppgradering til uu ble lagt inn i de årlige 
økonomiplaner. Denne metoden viste seg å være for omfattende noe som 
førte til at Rfk utviklet egne registreringsskjema for bygg og anlegg og for 
uteområder. Data fra «Bygg for alle» registreringene ble deretter lagt inn i våre 
sjekklister og publisert på tilgjengelighet.no. Fylkesbyggesjefen benytter 
sjekklistene både i utarbeidelse av anbud og som kontrolliste over status på 
byggeprosjektene i de forskjellige fasene. Rfk har lagt til rette for god 
brukermedvirkning i prosjektering av nye bygg og rehabilitering av 
eksisterende bygg. Metoden er omtalt i vedlagt prosjekt til denne rapporten. 

 
 Rfk initierte et forprosjekt i kartleggingsmetode for uu for ressurskommunene 

Time, Klepp og Stavanger kommune og for ergoterapistudenter ved 
Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes i 2012.  Denne metoden ble godt mottatt 
av kommunene og de fortsetter sitt registreringsarbeid etter denne metoden. 
Registreringsskjemaene som er utarbeidet til nettsiden benyttes i 
kartleggingen, og kommunene får en status og oversikt over uu av bygg, 
anlegg og uteområder. Dette danner grunnlag for prosjektering og utbedring. 
Rfk mottar data med status på offentlige bygg som legges ut på nettsiden vår.  
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 Alle kommunene i fylket er i 2013 invitert til et gratis kurs med opplæring i 
bruken av sjekklistene. I tillegg til en selvstendig gjennomført 
kartleggingsoppgave vil kurset gi en sertifisering av kartleggingspersonell. 
Metoden er ytterligere beskrevet i prosjektet som er vedlagt denne rapporten. 
 
 
Fylkesdelplanens satsningsområde 4 - IKT 

Se målsetting 5.2 ovenfor. 
 

  Rfk har flere samarbeidspartnere i arbeidet med nettsiden 
www.tilgjengelighet.no. Visjonen for nettsiden er at denne skal bli nasjonal. 
Ved en slik vurdering er det mange spørsmål som må besvares, og 
problemstillingen er løftet opp i et nasjonalt forum.  
 

 Det utføres et omfattende registreringsarbeid av flere arenaer i fylket sammen 
med kommuner, friluftsråd, brukerorganisasjoner og andre kompetansemiljøer.  
 
Det er et kontinuerlig arbeid å drifte en slik nettside og det er gjort flere 
oppgraderingen siden nettsiden ble lansert i 2010. Høsten 2011 og våren 
2012 ble nettsiden oppgradert ift design og søkefunksjon. Rfk har i 2013 gjort 
siden enda mer brukervennlig og mer logisk å bruke. Designet er forbedret og 
vi har gjort søkefunksjonene enklere. Den tidligere stjerneordningen er nå 
borte og det er kun mulig å få godkjenning basert på gitte minimumskriterier 
som er relativt strenge. Godkjent merke vises med farger på symbolet for 
hvilke grupper som oppfyller minimumskravene. Det er ønskelig at dette skal 
videreutvikles til en merkevareordning som kan brukes i markedsføringen hos 
reiselivsbransjen. Nå er nettsiden også tilpasset iPad og mobil. Det er foretatt 
kartlegginger på diverse arenaer under disse kategoriene på nettsiden: 
 
Bygg og anlegg: 

 Hoteller og overnattingssteder 
 Konferanselokaler 
 Kulturbygg 
 Offentlige og private publikumsbygg  
 Serveringssteder  
 Videregående skoler  

 
Uteområder: 

 Badeplass 
 Fiskeplass 
 Friluftsområder 
 Idrettsanlegg  
 Sentrumsnære turområder 
 Kulturminner 

 
 

 Rfk har opprettet faglig kontakt i København mellom tilgjengelighet.no og 
godadgang.dk 

 
 

http://www.tilgjengelighet.no/


Rogaland fylkeskommune  15 

Fylkesdelplanens satsningsområde 3 - Uteområder, friluftsliv og reiseliv 

Se også målsetting 2.3 ovenfor. 
 
Kulturminner og vedtaksfredede bygg og anlegg 

 Kombinasjonen uu og kulturminnevern kan by på utfordringer.  Den 
utfordringen har Rfk og Randaberg kommune tatt på strak arm ved 
steinalderboplassen på Vistehola. Resultatet er nyskapende både for 
kulturvernet og uu og har vært et godt offentlig-privat samarbeid som har ført 
fram til praktiske løsninger som vil kunne brukes i mange sårbare landskap 
rundt om i landet. Prosjektet er omtalt i den nasjonale sluttrapporten til MD, og 
fullstendig rapport er lagt ut under uu på www.rogfk.no. 

 
Som ett av tiltakene i fdp uu har Rfk foretatt en utvelgelse sammen med 
kommuner blant ulike kategorier vedtaksfredede bygg og anlegg for å velge ut 
flere objekter som skal prioriteres for tilrettelegging etter prinsippene om uu.   
Det ble gitt økonomisk støtte til fire samarbeidsprosjekt i 2012/13 for å 
kartlegge og utbedre tiltak for å øke tilgjengeligheten til disse byggene: 

 
1. Fjøløy fort – et kystfort som ble bygd av tyskerne i 1942. Rennesøy kommune 

har overtatt fortet og ønsker å skape et friluftsområde. Kommunen fikk 
økonomisk støtte til lyssetting av en universelt utformet tursti. Området skal 
gjøres universelt tilgjengelig og det ble også gitt fylkeskommunale midler til å 
utarbeide en prinsippskisse over området og utvalgte bygg og anlegg. Denne 
tok høyde for hvilke deler av fortet som skal gjøres tilgjengelige, hvordan de 
skal gjøres tilgjengelige, hvordan det skal legges til rette for hc-toalett, hc-
parkering, teleslynger - også i amfi.  

 
2. Folkets Hus i Sauda - har helt siden det stod ferdig i 1931 hatt en helt spesiell 

rolle som samfunnshus i Sauda. Bygget benyttes i dag til undervisning av 
kulturskolen og som kulturarena. Kommunen mottok støtte til ombygging av et 
kontor til HC-toalett. Forutsetningene for prosjektet endret seg da nabobygget 
brant og en så på muligheten av å lage et nytt tilbygg med HC-toalett. Rfk 
innvilget søknad om omprioritering av midlene til en løfteplatform i foajeen. 

 
3. Bryne Mølle- er en del av det Regionale kulturhuset i Time kommune på 

Jæren. Det er utleie av lokaler i 1. etasje og galleri med utstillinger i 2. og 3. 
etasje. Rfk bevilget støtte til å sette opp håndløpere som bedrer atkomsten til 
2. og 3. etasje og til å forbedre belysningen i Sekkelageret 1. etasje. 

 
4. Folkebiblioteket i Haugesund – er tegnet av en av Haugesunds viktigste 

etterkrigsarkitekter, David Sandved, og folkebiblioteket, som stod ferdig i 1967, 
regnes som hans hovedverk. Rfk har gitt støtte til å skissere og utbedre 
atkomsten, heis og toalettforhold.  
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Fylkesdelplanens satsningsområde 5 - Samferdsel 

Det jobbes tverrsektorielt med satsingen på uu og samferdsel og det rapporteres: 
 

 99 % av bussene har uu 
 ¾ av busspassasjerene reiser på 100 % uu busser 
 Det jobbes med sanntids-informasjonsystemet som er implementert i bussene 

på Nord-Jæren og busskur i 2013. Dette blir videre utbygget til å omfatte 
samtlige busser i fylket i løpet av 2014. Det vil også bli implementert i 
hurtigbåter.  

 Rfk har fokus på infrastruktur. 
 8 hurtigbåter har uu standard og 2 har delvis. 
 Alle 81 hurtigbåtkaier er kartlagt. 
 Hurtigbåtterminalen i Stavanger har god tilgjengelighet med ledelinje, taktile 

skilt, nedsenket skranke og monitorer. 
 Det er stort fokus på uu i Web og trykksaker. 
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5. Økonomi  
Pilotfylkeprosjektet går parallelt og samordnet med oppfølgingen av fdp uu i 
Rogaland. Dette betyr at det jobbes med uu på flere arenaer i fylkeskommunen, og at 
det er flere økonomiske bidragsytere til delprosjektene i Rogaland. Rfk ber om at 
dette tas hensyn til i rapporteringen da det kan være vanskelig å skille prosjektene fra 
hverandre.  
 
Byggavdelingen i Rfk har et årlig budsjett på kr 6 mill til utbedring av uu i forbindelse 
med andre rehabiliterinsarbeider på skolene. 
 
Fylkesrådet for funksjonshemmede har bidratt med midler bundet til kartlegging av uu 
av friluftsområder og reiselivsbedrifter som bidrar til å fylle nettsiden 
www.tilgjengelighet.no med innhold. 
 
I 2013 ble det lagt inn kr. 1 000 000,- i budsjettet til oppfølgingen av fylkesdelplan for 
uu. Midlene går til utgifter i forbindelse med kompetansehevende tiltak som møter, 
kurs og konferanser, bygg og anlegg, samferdsel og til andre prosjekter innen uu. 
 
Det er også tildelt midler til prosjekter som har uu gjennom Regionalt 
utviklingsprogram. 
 
Rfk fikk bevilget 1 125 000 til oppgradering av åtte holdeplasser til universell utformet 
standard i Haugesund. Rfk bevilger årlig kr. 1 mill til BRA-midler.  (Tilskuddsordning 
fra Statens vegvesen for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten)  
 
Rfk har fått kr. 125.000,- i stimuleringstilskudd fra Miljøverndepartementet. Dette blir 
satt av til bruk på tiltak i 2014.  
 
Det ekstraordinære tilskuddet fra Miljøverndepartementet pålydende Kr 100.000,- er 
fordelt til to revitaliserte pilotkommuner; Tysvær og Sandnes. Rogaland 
fylkeskommune bidro med kr 100.000,- til de samme kommunene slik at hver 
kommune mottok kr. 100.000,- til kompetansehevende tiltak. 
 
Vi viser for øvrig til innsendt økonomisk rapport pr. 15.01.14 for ytterligere detaljer. 
 
 

http://www.tilgjengelighet.no/
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6. Gevinstrealisering 
Overordnet mål for prosjektet er å skape et tilgjengelig og inkluderende samfunn slik 
at alle skal ha gode muligheter til utvikling og utfoldelse i Rogaland. ”Uu skal legges 
til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, 
produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere”. 
Pilotfylkeprosjektet støtter spesielt opp om følgende effektmål i Fylkesdelplanen: 
 
Barn og unge: 
- Elever med nedsatt funksjonsevne kan velge fagretning og studium etter 

ønske og evne, og utytte egne ressurser etter ønske. Dette vil gi økt 
mestringsopplevelse, opplevelse av likeverd og større deltakelse i samfunnet 
generelt.  

- Barn og unge har mulighet til lek og sosialt felleskap i sitt nærområde, 
gjennom lekeplasser og parker tilrettelagt for alle. 

 
Kommunens innbyggere: 
- Har kunnskap om uu, og de muligheter og krav som stilles. Dette vil gi større 

forståelse for tilrettelegging av områder, bygg, anlegg m.m., og styrke det 
inkluderende samfunnet. 

- Benytter seg av fylkets/kommunens tilbud innen kultur, friluftsliv og opplevelse, 
gjennom økt tilgjengelighet og tilrettelegging for alle. Benytter et variert tilbud 
også geografisk i fylket/kommunen, gjennom tilgang til offentlig 
kommunikasjon og infrastruktur ellers. Dette vil direkte påvirke 
enkeltmenneskets livskvalitet og valgfrihet, og kan også påvirke folkehelsen 
positivt. 

- Utfører de tjenester de ønsker via internett, gjennom egen tilgang til nettet, 
eller gjennom tilbud tilgjengelig i sitt nærmiljø.  

- Er oppdaterte og får informasjon gjennom offentlige nettsteder i henhold 
Norge.no sine kvalitetskriterier for tilgjengelighet 

- Har full tilgang til IKT-utstyr beregnet på publikum i offentlige bygg, og 
automater for selvbetjening i banker/minibanker, bibliotek, kino, 
bussterminaler, flyplasser m.m. Dette gir økt styring av eget liv og større 
mulighet for utfoldelse og mangfold. 

 
Rogaland: 

- Økt kunnskap om uu hos fylkeskommunen, vil gi kortere saksbehandling og 
derav redusert ressursbruk innen dette området. (Kunnskap, saksbehandling, 
kost.) 

- Økt kunnskap hos f.eks. håndverkere m.fl., vil redusere behovet for involvering 
i saker om uu, noe som gir redusert belastning og større kapasitet i 
fylkeskommunen. 

- Et Rogaland som kan ivareta grupper med redusert funksjonsevne, deriblant 
eldre, vil være et attraktivt reisemål. Dette vil påvirke næringer innen handel, 
servering, hotell og opplevelse, positivt.  

- Rogaland fylke ønsker å være gjennomgående universelt utformet, både i by 
og grendekommuner. Tilgjengelighet til rekreasjonsområder, kulturattraksjoner 
m.m., vil være tilstede uavhengig av hvilken kommune du bor i.  

- Rogaland fylke og fylkeskommune vil ha et styrket omdømme og fornøyde og 
ivaretatte innbyggere. 
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7. Endringer og tillegg 
Uforutsette hendelser og nye ekstraordinære oppgaver fra K-1 prosjektet er 
ressurskrevende for prosjektleder i en ellers så travel hverdag. Oppgavene må 
omprioriteres og det blir gitt svært korte frister. Dette fører til en omprioritering av 
arbeidsoppgaver som forsinker andre prosjekter. Rfk synes det er utfordrende å følge 
satte milepæler når det oppstår slike uforutsette hendelser. 
 
 

8. Prosjektfaglig evaluering 
Tilbakemeldingene fra styringsgruppene i prosjektene er at de svært fornøyd med 
framdriften og styringen av prosjektet. I arbeidet med uu er den viktigste utfordringen 
å endre tenkemåten til alle som hver dag tar valg som avgjør graden av 
tilgjengelighet i forskjellige sammenhenger. Suksesskriteriene for arbeidet med uu i 
Rogaland fylkeskommune er:  
 
- Løfte fram temaet gjennom Fylkesdelplan for uu  
- Tverrfaglig samarbeid  
- Forankring og organisering av styringsgruppe, prosjektgruppe, 

referansegruppe  
- Sikre økonomiske ressurser til oppgraderinger  
- Formidle erfaringer og eksempler på uu som for eksempel: Frøyland og 

Orstad kyrkje, Djupadalen, Vistehola og Avaldsnes.  
- Spre kunnskap og informasjon  
- Skape engasjement  
- Ta vare på og bruke engasjementet og kunnskapen til brukergruppene og å 

legge til rette for et godt samarbeid med dem  
- Bruke data på nettsiden www.tilgjengelighet.no for å gjøre uu- forbedringer  

 
Rfk har kommet godt i gang med arbeidet med uu, men for å nå våre målsettinger i 
fdp uu vil det kreve betydelig innsats på dette området i tiden fremover. Prognoser for 
befolkningsvekst i den eldste aldersgruppen (67+) viser at vi vil se en økning på 80 % 
i denne gruppen frem til 2030, noe som sterkt understreker betydningen av å ha 
fokus på arbeidet fremover.  
 
K1-prosjektet går inn i en avsluttende fase, men Rogaland fylkeskommune vil fortsatt 
ha stort fokus på uu i oppfølgingen av tiltakene i handlingsdelen av fdp uu. 
Samarbeidet med vestlandsfylkene vil også bli fulgt opp.  
 
Det er viktig at det settes av ressurser til dette arbeidet, og at det er et godt 
samarbeid internt i fylkeskommunen og mellom kommunene, interesse-
organisasjonene og øvrige offentlige aktører. Sist, men ikke minst er det viktig å sikre 
økonomiske ressurser til oppgraderinger og tilretteleggingstiltak. 
 
Stavanger 15.02.14 
Linda Nilsen Ask 
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 Dokumentasjon og prosjekteksempel, se vedlegg 1. 


