Miljøverndepartementet - Barne- og likestillingsdepartementet

Seminar om universell utforming i fylkene
Hovedtema: ny ordning med uu-pilotfylker
i ny handlingsplan for uu
30.– 31.10.08
First Hotel Ambassadeur, Strømsø torg 7, Drammen.

FORELØPIG PROGRAM

23.10.08_

Hensikten med seminaret:
1. Utforme opplegget for uu-pilotfylker. Avklare kriterier for deltakelse og
utvelgelse
2. Legge grunnlag for styrking av det generelle arbeidet med uu på
fylkesnivået med bakgrunn i videreføring av nasjonal uu-satsing og
forsterket lovverk fra 2009
3. Formidle erfaringer og resultater fra arbeidet i uu-pilotkommunene i
perioden 2006-08 og kommunenes behov for støtte fra og samarbeid med
fylket

Torsdag 30.10
Ca. 11.30

Lunsj

12.30 Velkommen v/ avdelingsdirektør Marit Kleveland, MD
Mål for seminaret. Hvorfor uu-pilotfylker
DEL 1. 12.45 – 14.00 uu-arbeidet på fylkesnivå. Erfaringer og utfordringer
Tema 1. Kollektivtransport
Oppfølging av fylkesdelplan for uu og kollektivtransport v/Tomas Nesheim,
fagsjef uu, Rogaland Kollektivtrafikk FKF
Sanntids informasjonssystemer for kollektivtrafikken i Tromsø v/Troms
fylkeskommune
Tema 2. Eiendomsforvaltning
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Erfaringer og utfordringer innen eiendomsforvaltning v/ Ragnhild Aak Skajaa,
eiendomsseksjonen, Hordaland fylkeskommune
Tema 3. Intern og ekstern informasjon. Kompetanseutvikling
Ressurspakke og møterunde i kommunene v/ Svein Neerland, enhetsfylket Møre
og Romsdal
Samarbeid mellom fylket og en pilotkommune om kompetanseoppbygging v/
Elisabeth Jøntvedt, Telemark fylkeskommune
Tema 4. Samarbeid på fylkesnivå
Utvikling av samarbeidet mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. v/Svein
Horn Buaas, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Det åpnes for innspill fra salen hvis tiden tillater det.
14.00

Pause

DEL 2. 14.20 – 15.50 Uu - en oppgave for alle i samfunnet. Nye virkemidler og hva dette
betyr for fylkesmannens og fylkeskommunens arbeid
Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov v/ seniorrådgiver Elin Rønningen,
Barne- og likestillingsdepartementet
Ny plan- og bygningslov og betydningen for uu-arbeidet v/ seniorrådgiver Einar
Lund, Miljøverndepartementet
Uu og Husbankens virkemidler – kompetanseutvikling og tilskudd til prosjekter.
Gode eksempler v/Jon Tjore, Husbanken Region Vest, Bergen
Samordnet statlig kompetanseutviklingsprogram rettet mot kommuner og fylker
v/Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat
15.50 Pause
DEL 3. 16.10 – 18.00 Uu - PILOTFYLKER I NY NASJONAL HANDLINGSPLAN
Innledning til gruppearbeid. Ordningen med uu-pilotfylker fra 2009
Mål og forventninger. v/MD
Gruppearbeid. Med utgangspunkt i utsendt notat om uu-pilotfylker. Bla. drøfting av
forventninger til et uu-pilotfylke, kriterier for utvelgelse og vurdering av tilbudet fra MD
om å være pilotfylke
18.00 Slutt for dagen
20.00 Middag
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Fredag 31.10
DEL 4. 08.30 – 9.30. uu-arbeidet i kommunene og videre utviklingsarbeid
Felles erfaringer fra uu- arbeidet i pilotkommunene 2006 – 08 v/Hans Petter
Olsen, uu-prosjektleder, pilotkommunene Gjøvik og Vestre Toten
Forventninger til fylkesnivået (fylkeskommune og regional stat) fra
kommunene. Hva ønsker kommunene at det regionale nivå bidrar med? v/ Solveig
Dale, uu-prosjektleder, Trondheim kommune og Johnny Hommefoss, uuprosjektleder, Risør kommune
DEL 5. uu i fylkeskommunens og fylkesmannens ordinære arbeid
09.30 Innledning til verksted /gruppearbeid
09.50

Pause

10.10 – 11.35. Gruppearbeid
Tema 1. Internt uu-arbeid hos fylkeskommunen og fylkesmannen
Tema 2. Utvikling av uu-nettverk på regionalt nivå.
Tema 3. Samarbeid med og rådgivning overfor kommunene
12.30 Pilotfylkesatsingen fra 2009. Videre prosess. v/MD
13.00 Avslutning
Ca. 13.00

Lunsj og etterfølgende avreise.
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