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Hovedmålsetning for FDP UU 

Universell utforming skal 

legges til grunn ved all offentlig 

planlegging og utforming av 

offentlige og privat 

tjenesteyting, produkter og 

omgivelser, og innebærer en 

utforming for alle brukere 



09.05.2012 

2 

09.05.2012 

Satsingsområder i fdp uu 

1. Kunnskap og kompetanse 

 

2. Bygg og anlegg 

 

3. Uteområder, friluftsliv og 

reiseliv 

 

4. Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi 

 

5. Samferdsel 

 

  

09.05.2012 

RFK  

Prosjekt- 
gruppe 

Prosjektmedarbeidere 
 
Delprosjektledere 
 
Ansvarlige for de fem 
innsatsområdene 

Referansegruppe; 
Fra de ulike  

seksjonene i FK, 

eventuelt andre 

 

Styringsgruppe;  

Regional utvikling og 

Fylkesrådet for FHH 

Prosjektleder 

Linda Nilsen Ask  

 

Oppdragstaker; 

 Fylkesdirektør  

Terje Fatland 

Oppdragsgiver; 

Fylkesrådmann 

Interne  

bidragsytere 
Eksterne  

bidragsytere 

Fylkesdelplan UU - roller i prosjektet 
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Tiltak K1 

Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og 

kommuner 

 

8 pilotfylker valgt i 2009 

 

MD’s utvalgskriterier: 

 

Samlet bredde i 

innfallsvinkler og 

satsningsområder 

 

Geografisk spredning 
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Våre satsingsområder i pilotfylkeprosjektet 

• Kompetanseheving, kommuner 

• Reiseliv, friluftsliv og samferdsel 
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RFK  

Prosjekt- 
gruppe 

Prosjektmedarbeidere 
 
Delprosjektledere 
        Pilotkommune 
         Kulturminner 
          Friluftsliv 
          Samferdsel? 
           Reiseliv 

 

Referansegruppe; 
Bredt sammensatt,  

representanter fra  

råd, organisasjoner  

og seksjoner 

  

Styringsgruppe;  

Politisk, gruppeledere 

Prosjektleder 

Linda Nilsen Ask  

 

Oppdragstaker; 

Fylkesordfører 

Oppdragsgiver; 

Miljøvern. 

departementet 

Interne  

bidragsytere 
Eksterne  

bidragsytere 

Pilotfylkeprosjektet UU - roller i prosjektet 

09.05.2012 

Pilotkommuner 

i Rogaland 

•Tiltak K1 i 

handlingsplanen  

 

•Skape nettverk 

 

•Kompetanseheving 

 

•Dele erfaringer 
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Erfaringer fra pilotkommuneprosjektet 

• Samarbeidsprosjekt fylkeskommunen, fylkesmannen 

og ressurskommunene Time/Klepp 

• Alle kommunene invitert til informasjonsseminar om 

pilotkommuneprosjektet mars 2010 

• Søknadsfrist pilotkommuner juni 2010 

• 6 kommuner; Eigersund, Gjesdal, Randaberg, 

Sandnes, Sauda og Tysvær 

• Kick-off samling nye pilotkommuner september 2010 

• Deltakelse på regionale og nasjonale samlinger 

• Ekstra fokus på tema med status som pilotkommune 

• Komptetanseheving 
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Kunnskap og kompetanse; vgs 

”Rogaland fylkeskommune 

skal være en pådriver for å 

øke kunnskapsnivået om 

universell utforming i fylket, 

og for å bidra til økt grad av 

universell utforming på alle 

samfunnsområder.”  

 

Alice Rage, Camilla Stangeland og Cathrine 

Bakka fra Gand videregående med  fylkesordfører 

Tom Tvedt. (Foto: Stina Steingildra) 
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Kunnskap og kompetanse; høgskole 

Et undervisningsopplegg 

for  høgskoleutdanninger i 

Rogaland 

 

Universell 

utforming 
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Biloppstilling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Videregående kurs for håndverkere 

”I Rogaland skal det være tilgang på kurs om universell 

utforming rettet mot ulike fagdisipliner.” 

 



09.05.2012 

7 

09.05.2012 

Kompetansehevingsprogrammet K-5 

• Bearbeidet metode fra Trondheim 

• Alle kommunene invitert til temasamling 

• Arrangør: fylkeskommunen, Husbanken og de 5 

instruktørene i Rogaland 

• Arrangert 5 samlinger hos 5 vertskommuner; 

Sandnes, Stavanger, Hå, Tysvær og Hjelmeland 

• 150 deltakere fra 16 kommuner 

• Tidkrevende, men stor nytte 

09.05.2012 

Trenger vi kompetanseheving? 
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Ledelinjer… 

09.05.2012 

Kartlegging av offentlige bygg 

Eksisterende bygg og 

anlegg rettet mot 

allmennheten skal være 

universelt utformet fra 

2019 
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Bygg og anlegg 
 

Kulturbaserte attraksjoner og verna bygg og anlegg skal 

i størst mulig grad være tilrettelagt etter prinsippene om 

universell utforming  

 

 

Time kyrkje 

09.05.2012 

Samferdsel 

 

I Rogaland skal infrastrukturen tilfredsstille 

prinsippene for universell utforming innen 

2019 

 

 

En reisekjede består av: 

• Informasjon  

• Veien til og fra holdeplass /stasjon/ terminal  

• Holdeplassen /stasjonen /terminalen  

• Billettkjøp  

•Transportmiddelet  

 

 

Tegning: Egil Bjørøen 
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Et rikt tilbud av aktiviteter med universell 
utforming skal gjøre Rogaland til et stadig mer 
attraktivt reisemål 

•Arrangert 3 samlinger i 2011 
med tema uu i 
reiselivsbransjen 

•Gratis kartlegging av 
spisesteder/hoteller i fylket 

•Samarbeid Rfk/bruker-
organisasjonene/ NHO 
reiseliv 

•Kompetanseheving 

•Konkurransefortrinn 
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Uteområder, friluftsliv og reiseliv 

 
 

 

 

 

Offentlige parker, 

rekreasjonsområder og 

rasteplasser skal stimulere til 

aktivitet og hvile for mennesker i 

alle aldre og med ulik 

funksjonsevne  
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Kulturminner 

Gjøre flere natur- og 

kulturbaserte attraksjoner 

tilgjengelige for alle 
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Alle skal ha tilgang til et 

variert tilbud for fysisk 

utfoldelse i sin kommune 
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Hvordan når vi disse målene? 

•Kartlegge  

•Handlingsplan 

•Opprettholde tverrfaglig 

samarbeid 

•Sikre økonomiske 

ressurser internt og til 

oppgraderinger 

•Tiltak må sikres i  årlige 

økonomiplaner 

 

09.05.2012 

www.tilgjengelighet.no 

 

 

http://www.tilgjengelighet.no/
http://www.tilgjengelighet.no/
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2 sjekklister 

09.05.2012 

Kartlegging av uteområder i Rogaland 

• Samarbeid med interreg prosjektet IV-B Coast Alive 

• 155 friluftsområder kartlagt høsten 2011 

• Rfk i samarbeid med kommuner og friluftsråd 

• Kortfattet rapport med bilder og forslag til 

tiltaksløsninger er sendt samarbeidspartnere 

• Data fra kartleggingen publiseres på 

www.tilgjengelighet.no 

• Utlysning av midler, enkelt å søke når rapporten på 

tiltak foreligger 

• Seminar med presentasjon av arbeidet arrangert 

26.01.12 for kommuner, friluftsråd, 

brukerorganisasjoner 

http://www.tilgjengelighet.no/
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Kindereggprosjekt 

1. Støttespiller og motivator for 

kommunene 

2. Kompetanseheving og 

erfaringsoverføring i bruk av 

sjekklister, 

kartleggingsmetode og 

kartleggingsverktøy 

3. Fylle nettstedet 

tilgjengelighet.no med data 
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Suksesskriterier for uu i Rogaland 

• Forankring politisk + admin 

• Tverrfaglig samarbeid 

• Ta vare på og bruke 

engasjementet og kunnskapen 

til brukergruppene 

• Spre kunnskap og informasjon 

• Skape engasjement 

• Vise fram det vi får til 

 

 

Tegning: Egil Bjørøen 
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Film www.tilgjengelighet.no 

 

Takk for meg 

 

Linda.nilsen.ask@rogfk.no 

 

http://www.tilgjengelighet.no/
mailto:Linda.nilsen.ask@rogfk.no

