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1. Innledning 

Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli 
pilotfylke for universell utforming. Miljøverndepartementet har utvalgt 8 pilotfylker, og 
Østfold er et av dem. Pilotfylkene for universell utforming er et av tiltakene i handlings-
planen ”Norge universelt utformet 2025: Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013.” Prosjektperioden går fra januar 2010 til 
desember 2012. Visjonen for prosjektet er ”Hele samfunnet for alle”. Dette er en lang-
siktig visjon som kun kan oppfylles hvis mange parter bidrar til at Østfold blir et inklude-
rende samfunn med plass til alle.  
 
Den nasjonale hensikten med pilotfylker for universell uforming er at pilotfylkene skal 
bidra til å:  

 Utvikle universell utforming i regional planstrategi 

 Innarbeide universell utforming i egen virksomhet 

 Virkeliggjøre nasjonale mål i Regjeringens handlingsplan "Norge universelt ut-
formet 2025"  

 Gjennomføre handlingsplanens "Tiltak Kl, Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylker og 
kommuner". 

  Formidle på en systematisk måte egne erfaringer i fylkene, både fra tidligere ar-
beid og erfaringer som høstes i prosjektperioden. 

 Gjøre kommunene i eget fylke kjent med lokale erfaringer som er nedfelt blant 
annet i rapporten "Universell utforming som kommunal strategi. Erfaringer og 
resultater fra pilotkommunesatsingen 2005 - 2008 (T-1472) ". 

 
Pilotfylkene skal arbeide med sikte på å skape en "merverdi" for feltet utover ordinært 
ansvar ved: 

 Å gjennomføre utviklingsarbeid på universell utforming og kompetansebygging i 
egen virksomhet 

 Ha en strategi for formidling av kunnskap og erfaringer mellom kommuner 

 Ha en personressurs som koordinator for intern og ekstern virksomhet 

 Organisere pilotfylkearbeidet best mulig med utgangspunkt i det enkelte fylkets 
spesielle forutsetninger 

 Sikre god politisk forankring og medvirkning. 
 
Østfold som pilotfylke for universell utforming støtter disse nasjonale hensikter i vårt 
regionale arbeid. 

2. Organisering og forankring 

Fylkesmannen og fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune er prosjekteiere. Disse instan-
sene er ansvarlige for godkjenning av prosjektplan, regnskap og årlig rapportering til 
Miljøverndepartementet.  
 



En prosjektgruppe med administrativt ansatte fra fylkeskommunen og fylkesmannen 
utarbeider forslag til prosjektplan, budsjett og rapport. Gruppen møtes 4-6 ganger i året 
for erfaringsutveksling og vurdering av fremdriften i prosjektet. Mindre arbeidsgrupper 
etableres etter behov. Prosjektgruppen er bredt sammensatt for å sikre forankring på 
tvers av avdelinger og seksjoner. I 2012 har representanter fra Fylkesmannen i Østfold 
kommet fra samordningsstab, helse- og sosial avdelingen, informasjonsstab, miljøvern-
avdeling og avdeling for utdanning og justis. Østfold fylkeskommune har deltatt med 
representanter fra plan- og miljøseksjonen, folkehelseseksjonen, infoseksjonen, Østfold 
kollektivtrafikk, opplæringsavdelingen, eiendomsseksjonen, kulturminneseksjonen, 
Østfold fylkesbibliotek samt medvirkningsseksjonen. 
 
Fylkesrådet for funksjonshemmede og eldrerådet er referansegrupper for prosjektet. 
Prosjektgruppen vurderer løpende behovet for eksterne referanseinstanser og mindre 
arbeidsgrupper med representanter fra referansegruppene. 
 
Prosjektkoordinator er Majken Jul Sørensen fra kommunikasjonsstaben i Østfold fylkes-
kommune som har 20 % stilling til arbeidet med å koordinere innsatsområdene i Østfold 
 
Før søknad om å bli pilotfylke for universell utforming ble sendt ble prosjektet forankret 
i fylkesrådmannens ledergruppe, og søknaden ble politisk behandlet i fylkesutvalget. 
Fylkesutvalget vedtok 19. november 2009 i sak 143/2009 prosjektplanen med hand-
lingsplan for syv innsatsområder og nesten 40 tiltak.  Tiltakene har blitt revidert under-
veis. 7. februar 2013 ble fylkesutvalget orientert om fremdrift i prosjektet og godkjente 
denne rapporten. De syv innsatsområder i Østfold er: 
 

A. Forankre kunnskap og prinsipper om universell utforming i egen forvaltning hos 
Fylkesmannen og fylkeskommunen, samt prioritere universell utforming i egen 
drift. 

B. Utvikle samarbeidsformer med privat næringsliv om universell utforming 
C. Bistå kommunene i Østfold til å bli gode på universell utforming 
D. Kompetanseheving i Østfold om universell utforming 
E. Oldtidsveien formidlingsprosjekt - Tilrettelegging av 11 fornminneområder 
F. Kollektivtrafikk 
G. Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell utfor-

ming 
 

3. Metode 

I organisering av prosjektet har Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune lagt 
vekt på sektoransvarsprinsippet. Dette betyr at det i all hovedsak er de som er ansvarli-
ge for et område, eksempelvis planlegging, folkehelse og informasjon som jobber med å 
implementere universell utforming innenfor sitt ansvarsområde.  



4. Oppnådde resultater 

I forhold til de innsatsområder og tiltak som ble vedtatt i prosjektplanen er det på om-
rådet ”C: Bistå kommunene i å bli gode på universell utforming”, prosjektet har fokusert 
mest gjennom alle tre prosjektår. 
 
De to første år i prosjektperioden arrangerte vi som pilotfylke en rekke konferanser og 
frokostseminar om universell utforming. Mot slutten av 2011 var vårt inntrykk at dette 
«marked» i stor grad var mettet, og i 2012 har vi derfor prioritert aktiviteter som kan-
skje er mindre synlige, men som har bidratt til at gjøre universell utforming til en natur-
lig del av Fylkesmannens og fylkeskommunens egen virksomhet og i vår veilederrolle 
overfor kommunene.  
 
Dette innsatsområdet inneholder også en rekke tiltak som handler om å inkludere uni-
versell utforming i allerede etablerte fora hvor Fylkesmannen og fylkeskommunen sam-
arbeider med kommunene. Dette har vært en vellykket strategi for samarbeidet 
gjennom hele prosjektperioden innenfor kommunal planlegging, byggesaksbehandling, 
folkehelse og innkjøp.  

Planlegging 

Planlegging er «å legge til rette for at samfunnet utvikler seg slik vi ønsker det». Østfolds 
status som pilotfylke for universell utforming har vært en drivkraft for inkludering av 
universell utforming i regional politiske mål og strategier, både på egne virksomhetsom-
råder og i oppgaver i forhold til kommunene. Det regionale nivået har fått en forster-
kende koordinerende rolle ovenfor kommunene, både gjennom den nye plan- og 
bygningsloven og gjennom pilotfylkeprosjektet. 
 
Det ble tidlig i prosjektperioden vurdert som mer hensiktsmessig å inkludere universell 
utforming som en del av våre øvrige planer, framfor å lage en ny og egen plan for uni-
versell utforming. Intensjonen for prosjektet har vært at universell utforming skal være 
en naturlig del av hverdagen og ikke noe man gjør «ved siden av».  
 
Østfold fylkeskommune utøver faglig veiledning i forhold til plan- og bygningsloven som 
kan bidra til bedre planer. Regionalt nivå bidrar med oppfølging av nettverk, informa-
sjon, tilbud om kurs, generell orientering og tydelig veiledning i plansaker og kompetan-
se rundt forståelse av universell utforming slik at det som kommuniseres til slutt blir 
praktisert.  
 
Kommunal planlegging er et av de viktigste områder for å ivareta hensyn til universell 
utforming i fremtiden. Gjennom ”regionalt planmøte” har fylkeskommunen og Fylkes-
mannen dialog med kommunene underveis i planprosesser hvor kommunene får innspill 
til planprogram, kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og reguleringsplaner, samt til 
tematiske planer. Dersom universell utforming er uteglemt, henvises det til fylkesplanen 
og til lovens krav. Noen kommuner, både store og små har vært veldig dyktige og viser 



hvordan universell utforming er blitt inkludert som strategi i kommuneplanen, og i 
andre planer for øvrig. Vi kommer også i fremtiden, til å ha fokus på å øke forståelsen 
for alle de tiltak som må gjøres og formidle at universelle løsninger vil øke trivselen i 
nærmiljøet. Det er fortsatt et stort behov for å øke kompetansen om universell utfor-
ming og kommuneplanlegging, om sikring av medvirkningsprosesser og skape et godt 
omdømme for universell utforming.  Kompetansen er for de fleste mangelfull, eller på et 
basisnivå. Det er derfor behov for mer tid og erfaring til å forme begrepet, også på regi-
onalt nivå – for hva legger vi egentlig i ordet universell utforming? Er begrepet kommu-
nisert, men ikke praktisert?  
 

Folkehelse og samarbeid med Høyskolen i Østfold 

På folkehelseområdet har universell utforming blitt satt på dagsordenen i blant annet 
Østfoldhelsa og i ressursgruppen for forebygging av ulykker og skader i Østfold hvor det 
er avholdt trafikalt forkurs for unge med innvandrerbakgrunn og ungdom med lese- og 
skrivevansker. Som en del av pilotfylkeprosjektet har nye 2 kommuner fått innvilget 
søknader til folkehelsetiltak med fokus på universell utforming. Fredrikstad og Halden 
kommuner har fått 25.000 kr. hver til tilrettelegging av turstier. Disse midler sees i 
sammenheng med spillemiddeltilskudd. I alt seks kommuner har da gjennom prosjekt-
perioden fått tilskudd til universell utforming av turstier.  
 
I 2012 har pilotfylkeprosjektet samarbeidet med Høyskolen i Østfold slik at høyskolen 
sammen med Universitetet i Latvia kan utlyse et doktorgradsstipendiat til forskning om 
universell utforming med start i 2013. Forskningsprosjektet forventes å benytte resulta-
tet av to folkehelseundersøkelser i Østfold og i Latvia, deriblant i den latviske regionen 
Vidzeme. INTERREG III B-prosjektet HEPRO-prosjektet (2005-2008) avdekket at i de 
involverte landene økte kroniske funksjonshemninger og aktivitetsbegrensninger med 
alder. Men økningen i Norge og Danmark var betydelig lavere enn i Polen, Estland, 
Litauen og Latvia. Når funksjonshemninger og aktivitetsbegrensninger i Norge og Dan-
mark ikke blir så markant påvirket av aldersrelaterte helseplager, er det et uttrykk for at 
det finnes helsefremmende utforminger av disse samfunnene og de omgivelser som 
ikke er tilstede i for eksempel Latvia. Det samme mønsteret viste seg også i undersøkel-
sen som ble foretatt i prosjektet HEPROGRESS i de to landene i 2011 og 2012. 
 
Forskningsprosjektet vil ta utgangspunkt i den norske forståelsen av begrepet universell 
utforming og bli en komparativ studie mellom Vidzeme og Østfold. Vi forventer også at 
forskningsprosjektet blant annet vil resultere i anbefalinger for utvikling av politikk som 
kan bidra til et mer inkluderende samfunn, samt råd om hvordan Østfold skal ivareta de 
kvaliteter som allerede foreligger. Pilotfylkeprosjektet for universell utforming har støt-
tet det tre år lange forskningsprosjektet med kr. 150.000. For mer informasjon om de 
nevnte prosjektene, se www.heprocom.net. 

http://www.heprocom.net/


Pilotkommuner 

Midtveis i 2012 fikk prosjektet ekstraordinært stilt 150.000 kr. til disposisjon som skulle 
videreformidles til 3 foregangskommuner for universell utforming. Pengene kunne ikke 
tildeles de fire kommuner Rygge, Råde, Moss og Våler som fikk et tilsvarende tilskudd i 
2010. Tidsfristene fra departementet var svært korte – vi fikk beskjed om tilskuddet 
straks før sommeren og for å overholde departementets frist måtte kommunene allere-
de innen 24. august gi oss beskjed om sin interesse. Vi hadde kontakt med en del kom-
muner, men til slutt valgte bare Askim kommune å søke. De har da fått maks beløpet på 
kr. 50.000 for å arbeide med kursing av ansatte og en egen plan for universell utforming.  
 
Gjennom prosjektperioden har pilotfylkeprosjektet samarbeidet med den fylkeskom-
munale virksomheten Østfold kulturutvikling. I 2012 har Østfold kulturutvikling fått 
tilskudd på kr. 30.000 til universell utforming av Råde bibliotek i 2013. Bibliotekene i 
Østfold har siden 2009 samarbeidet om å gjøre bibliotekene mer synlige på en positiv 
måte i lokalsamfunnet i prosjektet «B for bibliotek».  Det inkluderer økt bevisstgjøring 
på biblioteket som en attraktiv og tilgjengelig møteplass for publikum. Østfold kulturut-
vikling har bistått alle bibliotekene i Østfold med kartlegging sammen med brukerrepre-
sentanter fra fylkesrådet for funksjonshemmede. Prosessen viste at det er mye som 
behøver gjøres, men har gitt økt bevissthet på universell utforming. Erfaringene fra 
kartleggingen formidlet Østfold kulturutvikling sammen med en av brukerrepresentan-
tene på en av pilotfylkeprosjeketets konferanser i 2011. Tilskuddet til Råde bibliotek skal 
bl.a. gå til skilting og mer brukervennlig og tilgjengelig design av bibliotekets interiør. 
Målet er at Råde bibliotek skal kunne framstå som eksempel for andre bibliotek på 
hvordan man med små midler kan gjøre bibliotekene mer tilgjengelige som møteplasser 
for alle i lokalsamfunnet. Råde bibliotek og Østfold kulturutvikling vil dokumentere 
prosessen og formidle resultatene i relevante fora lokalt og nasjonalt.  

Kollektivtrafikk 

Alle holdeplassene langs Fylkesvei 109 er kartlagt for å vurdere hva som skal gjøres for å 
oppgradere de til universell utforming standard, og det er utarbeidet tegninger som 
benyttes i anbudsgrunnlag. Planen er at alle holdeplassene skal oppgraderes. Pr dags 
dato er det 11 holdeplasser som er blitt oppgradert med nye leskur, kantstein som 
tilfredsstiller kravene samt ledelinjer. På noen holdeplasser er det også blitt lys i lesku-
ret, noe som øker kvaliteten.  

Kulturminner 

Kulturminneseksjonen ved Østfold fylkeskommune har i 2012 laget et fireårige hand-
lingsprogram med tittelen Se Østfolds Kulturminner! Programmet beskriver hvordan 
fylkeskommunen skal gjøre førreformatoriske kulturminner tilgjengelige for publikum. 
Det er et mål at alle skal ha mulighet til å besøke og å oppleve kulturminnene. Der det er 
vanskelig å gi alle en opplevelse av kulturminnet på selve stedet, skal god informasjon 
gjøres tilgjengelig på nettstedet Kulturnett Østfold. Kulturminner innenfor tre området 



vil bli prioritert; Oldtidsruta, Østfolds middelalder - kirkesteder og pilegrimsleder, samt 
kulturminner som er viktige i utviklingen av gode lokalmiljø i kommunene.   

Dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell 
utforming 

Innenfor innsatsområde G, være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet 
for universell utforming har Østfold fylkeskommune deltatt i interreg prosjektet ”til-
gjengelig friluftsliv” som handler om bedre tilgjengelighet til friluftsområder langs kysten 
i Østfold og Västra Götaland. Det blir tilrettelagt langt flere områder enn det som var 
målet, og prosjektet har blitt forlenget til utgangen av 2013.  
 
Bruken av Facebook, Twitter, blogger og andre sosiale medier vokser stadig. Men bru-
ken er ikke like enkel for alle. Ulike utfordringer møter nettbrukere som for eksempel 
har problemer med synet, bevegelser, koordinering eller andre funksjonsnedsettelser. 
Behovet for ny kunnskap om utforming, tilgjengelighet og brukskvalitet av de nye nett-
tjenestene er stort. Hvordan kan sosiale medier utformes slik at alle kan bruke dem? Det 
var hovedfokus for Nettborgerprosjektet, et forskningsprosjekt finansiert av Forsknings-
rådet, der Østfold fylkeskommune var en av flere aktører. Forskningsrådets program IT 
Funk delfinansierte prosjektet, og både forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner var 
med. Prosjektet gjennomførte brukertesting av to ulike sosiale medier. Det ene var 
Østfold fylkeskommunens elektroniske karriereveileder "minutdanning.origo.no". Her 
sender ungdom inn spørsmål om utdanning og får svar fra karriereveiledere. Det andre 
var Braillebook, en webapplikasjon som skal gjøre det enklere for døvblinde å bruke 
Facebook. Å følge brukerne som testet var både spennende og lærerikt, og understreket 
hvor viktig det er at brukertestinger benyttes i utviklingen av nye løsninger og systemer. 
Apper for Facebook og Twitter på smarttelefoner ble også testet ut. I tillegg jobbet 
prosjektet med å finne egnede metoder for arbeidet med å utvikle universell utforming. 
Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet våren 2012. 
 

I 2010 innledet pilotfylkeprosjektet et samarbeid med Västra Götalandsregionen. Vi 
arbeidet med å etablere et felles interreg prosjekt om en grenseregional tilgjengelig-
hetsdatabase, som skulle ha informasjon om både private og offentlige bygg og uteom-
råder. Informasjonen skulle formidles via en webside til brukere som deretter selv kan 
vurdere om dette sted er tilgjengelig for nettopp dem. Prosjektet var tenkt som en 
videreutvikling av en eksisterende tilgjengelighetsdatabase i Västra Götaland. Dessverre 
ble samarbeidsprosjektet ikke til noe og Västra Götalandsregionen har på egen hånd 
oppgradert databasen. Kontakten har dog betydd at den velfungerende svenske data-
base har blitt kjent i Norge og blant annet presentert på en nasjonal samling for pilotfyl-
ker og ressurskommuner.   
 
I april 2012 var pilotfylkeprosjektet i Østfold vært for en to dagers samling for alle pilot-
fylker, foregangskommuner og ressurskommuner i Norge. Den faglige del av samlingen 
hadde formidling og universell utforming som tema og inkluderte en befaring til Sol-
bergtårnet og Solbergfeltet. 



 
I 2013 skal den nasjonale rapporten med erfaringer fra pilotfylkene og ressurskommu-
nene være klar og en redaksjonskomite med tre kommune- og fylkesrepresentanter ble 
etablert i 2012. Østfold fylkeskommune deltar med en representant i denne komiteen 
som skal velge ut hvilke eksempler som skal formidles til alle norske kommuner og 
fylker, og bidra på denne måte til å videreføre det nasjonale arbeidet for universell 
utforming. 

Internt i fylkeskommunen og hos Fylkesmannen 

Innenfor innsatsområde A, Forankre kunnskap og prinsipper om universell utforming i 
egen forvaltning hos Fylkesmannen og fylkeskommunen, samt prioritere universell ut-
forming i egen drift har fremdriften vært som planlagt innenfor de fleste områder. I 
begge organisasjoner har pilotfylkeprosjektet betydd langt større fokus på universell 
utforming enn vi ellers ville ha hatt, og prosjektgruppen har opplevd den gjensidige 
informasjonsutveksling som svært nyttig.  
 
I fylkeskommunen jobber eiendomsseksjonen med å oppdatere kartleggingen av de 
videregående skoler som ble gjort allerede i 2006. Deretter skal rapporten takseres før 
saken skal sendes til politisk behandling. I november 2012 hadde eiendomsseksjonen 
møte med fylkesrådet for funksjonshemmede og presentert planer for arbeidet med 
universell utforming. Seksjonen gjennomførte 24. oktober kurs i universell utforming for 
alle sine ansatte. Kurset var også åpent for eksterne deltakere og det var ca. 40 påmeld-
te.  

2013 

Miljøverndepartementet har forlenget prosjektperioden til å gjelde til og med 30. juni 
2013. I 2013 skal pilotfylkeprosjektet for universell utforming i Østfold bruke noen av de 
resterende prosjektmidler til at avholde en «Innovation camp» på Høyskolen i Østfold i 
samarbeid med Ungt Entreprenørskap.  
 
Pilotfylkeprosjektet har også satt i gang arbeidet med en elektronisk interaktiv inspira-
sjonspakke om universell utforming. Målgruppen er folkevalgte og ansatte i det offentli-
ge Østfold og hensikten er å gi en smakebit på arbeidet med universell utforming i 
Østfold samt motivere og inspirere ansatte og folkevalgte til å prioritere universell ut-
forming i egen virksomhet og forvaltning. Vi forventer at inspirasjonspakken kommer til 
å bestå av spill og quizer som krever aktiv medvirkning fra brukeren. 

5. Økonomi 

Prosjektets inntekter i 2012 har vært stimuleringsmidler fra Miljøverndepartementet på 
kr 250.000 og ubrukte midler fra 2011 på kr. 218.632, i alt kr. 468.632. De samlete utgif-
tene har vært kr. 234.416. Mindreforbruket på kr. 234.216 skyldes at det planlagte inter-
reg prosjektet ikke ble til noe, og pengene er avsatt som bundne midler til bruk i pro-
sjektet i første halvdel av 2013. De største utgifter i pilotfylkeprosjektet i 2012 har vært 
kr. 50.000 til de to kommuner som har fått tilskudd til tilrettelegging av turstier, og 



150.000 til Høyskolen i Østfold. Øvrige utgifter har primært gått til gjennomførelse av 
møtevirksomhet i Østfold og for å delta i de nasjonale samlingene for pilotfylker. 
  
Pilotfylkeprosjektet hadde i 2012 i oppgave å overføre kr. 50.000 til nye foregangskom-
muner. Hele beløpet har blitt utbetalt til Askim kommune.  
 
Det meste av midlerne som er overført til 2013 er allerede bundet i prosjekter vi har 
gjort avtaler omkring. De vil bli brukt på følgende måte: 
 

 Råde Bibliotek kr. 30.000 

 Pris for universell utforming kr. 10.000 

 Inspirasjonspakke om uu kr. 100.000 

 «Innovation camp» Ungt entreprenørskap og Høyskolen i Østfold kr. 50.000 

 Ikke disponert kr. 44.216 
 
Både Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune har hatt utgifter til prosjektet 
som ikke dekkes av Miljøverndepartementets stimuleringsmidler. Disse er ført etter 
sektoransvarsprinsipp. Det gjelder blant annet lønn til prosjektkoordinator i 20 % stilling 
og deltakelse i pilotfylkesamlinger for representanter fra fylkeskommunens og fylkes-
mannens ulike avdelinger.  
 
Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune forsøker også å motivere til økt fokus 
på universell utforming gjennom tilskudd vi forvalter.  

6. Gevinstrealisering 

I Østfold har gevinstrealiseringen fra dette prosjektet først og fremst kommet frem 
gjennom holdningsendringer og økt kompetanse hos ansatte i de to prosjekteiere og 
blant de kommuner vi har samarbeidet med gjennom prosjektet. Dette er gevinster som 
det er svært vanskelig å måle, og de største resultater av dette arbeidet forventer vi ikke 
å se før lenge etter at prosjektperioden er avsluttet. Hvis kommende byggeprosjekter i 
Østfold som har kommuner eller fylkeskommunen som byggherre kan bli foregangsbygg 
for universell utforming har de forventet gevinster av pilotfylkeprosjektet for universell 
utforming blitt realisert.  

7. Endringer og tillegg 

I løpet av 2012 har det vært behov for justeringer i forhold til den vedtatte prosjektpla-
nen, de fleste av disse er beskrevet ovenfor. I tillegg valgte Østfold fylkeskommune å 
ikke gå videre med innsatsområde B i handlingsplanen, «utvikle samarbeidsformer med 
privat næringsliv om universell utforming».  
 



8. Prosjektfaglig evaluering 

Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune har vært fornøyd med måten som 
prosjektet ble organisert på. Vi mener at bruken av sektoransvarsprinsipp og liten stil-
lingsressurs til koordinatorfunksjonen gjør at tankene om universell utforming har blitt 
godt forankret på mange avdelinger i begge organisasjoner, og vil ha effekt også lenge 
etter at prosjektet er avsluttet. 

9. Dokumentasjon 

Som et eksempel på hvordan et relativt lite tilskudd på kr. 25.000 fra pilotfylkeprosjektet 
bidro til å skape mer oppmerksomhet om universell utforming samt et konkret resultat, 
legger vi ved rapporten for «stien for alle» i Sarpsborg kommune. Stien er et resultat av 
samarbeid mellom mange aktører, og viser hvordan vi har inkludert universell utforming 
i allerede etablert kommunesamarbeid (Østfoldhelsa). Tilskuddet ble også sett i sam-
menheng med andre tilskudd, i dette tilfelle spillemidler til forenklet nærmiljøanlegg.  
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Planleggingen av Stien for alle 
Sarpsborg kommune er med i prosjekt “Flere Freske Folk i Østfold. Prosjektet er initiert av 

partnerskapet Østfoldhelsa og ressursgruppa for forebygging av ulykker og skader. De 

kommunene som deltar i “Flere Freske Folk” fikk i oppdrag å utforme en sentrumsnær tursti 

som kan brukes av alle. For Sarpsborg var det naturlig å se på muligheten for å opparbeide 

en universelt utformet sti i tilknytning til lysløypa som er det mest brukte sentrumsnære 

turområdet i kommunen. Ideen om en slik sti ble drøftet med rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne i oktober 2011. Rådet ga sin tilslutning til tiltaket. Det ble besluttet at 

Sarpsborg kommune skulle søke Østfold fylkeskommune om tilskudd til tilrettelagt sti og at 

stien skulle opparbeides i samarbeid med rådet. Enhet kultur som har ansvaret for 

tilrettelegging av friluftsområder, fikk i oppdrag å utføre opparbeidelsen og fremme søknad 

om spillemidler. Søknaden ble innvilget kr. 25.000. Det ble også søkt om spillemidler over 

ordningen “Tilskudd til forenklet nærmiljøanlegg”. Søknaden ble innvilget med kr. 40.000. 

Arbeidet ble igangsatt i april 2012. Mandag 4 juni var rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne på en ferdigbefaring av stien. Da gjensto fortsatt skilting og handikap-

parkeringsplasser. Man ble enige om at offisiell åpning skulle være i uke 36 under friluftslivet 

uke i Sarpsborg. 

Beskrivelse av hva som er gjort  
Løypekomiteen som har ansvaret for drift og vedlikehold av lysløypa fikk oppdraget med å 

opparbeide den 600 meter lange sløyfen på lysløypa og tilrettelegge den for 

bevegelseshemmede/rullestolbrukere i henhold til søknaden fra Sarpsborg kommune. 

Tidligere var det en sti der, men den var ikke trillbar verken med barnevogn eller rullestol. 

Det som er gjort av arbeid er å utvide stien, fylle på masse, underlagsduk og subus og kjøpe 

inn skilter, rastebord tilrettelagt for rullestolbrukere og grill. Det som gjenstår er montering av 

skiltene og P-plass for handikappede.  



 

Figur 1: Per Erik Løkkevik fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tester rastebordet i forbindelse med  
ferdigbefaringen av stien 4. juni. 

Rapport fra åpningen av stien 

 

Figur 2: Leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Arild Karlsen, åpnet stien 

Stien for alle ble offisielt åpnet den 6. september som en del av programmet for Friluftslivets 

uke i Sarpsborg. Svingen torader sto for underholdningen. Kurland barnehage og Per 

Gyntveien barnehage har sin 100-meterskog like ved stien. De var selvsagt invitert til 

åpningen. På bildet ser vi de sitter i gule vester og hører på åpningstalen. Sarpsborg 



frivilligsentral serverte kaffe og boller og sørget for ballonger til barna. Mange eldre hadde 

funnet veien til åpningsarrangementet. Noen gikk med staver andre kom syklende.  

 

Figur 3: Både store og små, gående og syklende hadde funnet veien til åpningsarrangementet ved Fiskedammen. 

Etter at Arild Karlsen, hadde åpnet stien orienterte Bente Holm Sælid om prosjektet “Flere 

Freske Folk” som den tilrettelagte stien er en viktig del av. Gå-gruppe til Sarpsborg 

frivilligsentral ledet an da publikum tok en tur i stien. Stien er på 600 meter og er en sløyfe på 

lysløypa. De fleste fortsatte videre inn i lysløypa, slik at de fikk seg en times spasertur. 

 

Figur 4: Gunnar Hjorthaug fra Østfoldhelsa, holdt en hilsningstale og gratulerte med stien. 

 



Regnskap 
Utgifter Pris Moms Totalt 

Dugnadshonorar 11 000,00  11 000,00 

Utlegg masse 13 202,80 3 300,70 16 503,50 

Utlegg subus  16 746,14 4 186,54 20 932,50 

Skinne 6 600,00 1 650,00 8 250,00 

Skilter 1 890.00 472,50 2 362,50 

Kamperhaug 20 000.00 5 000.00 25 000.00 

Rastebord og grill 20 000.00 5 000.00 25 000.00 

SUM   109 048,50 

 

Inntekter  

Tilskudd Østfoldhelsa 25 000.00 

Tilskudd spillemidler, forenklet nærmiljøanlegg 40 000.00 

Egenkapital 44 048,50 

SUM 109 048,50 

 

 


