
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner 
Nord-Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens 
handlingsplan ”Norge universelt utformet 2025”. Universell utforming inngår i fylkenes 
ordinære ansvar og oppgaver, både gjennom egne oppgaver og ved veiledning overfor 
kommunene. Som pilotfylke skal vi øke innsatsen på regionalt nivå utover det ordinære og 
tilføre den nasjonale satsningen på universell utforming en merverdi. Samhandling mellom 
fylket, kommuner, nasjonale instanser og interesseorganisasjoner har stått sentralt i 2013.  

Pilotfylkesatsingen er et samarbeid mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen.  
Lenke til prosjektplanen fra 2009 og revidert plan fra 2011: 
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/universell%20utforming/Sider/default.aspx 
 
 

2. Organisering og forankring 
I 2013 har vi arbeidet i tråd med føringer fra Miljøverndepartementet og vår reviderte 
prosjektplan, godkjent av Fylkesrådet 27. juni 2011.  
 
Prosjektleder har fra 1.1.2013 vært ansatt som samfunnsplanlegger ved Regional 
utviklingsavdeling på Fylkets hus, Steinkjer. 
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Forkortelser: 
 
FM/FMNT: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

FK/ NTFK: Nord-Trøndelag fylkeskommune 

RLF: Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede 
KS: Kommunesektorens organisasjon  

NAV: Arbeids- og velferdsetaten 

PA: Prosjektansvarlig 

PL: Prosjektleder 

RUA: Regional utviklingsavdeling 

 

 

Illustrasjonen viser organisasjons-
modellen til pilotfylkeprosjektet. 

Ikke egen prosjektstilling i 2013. 
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Organiseringsmodellen er videreført i 2013, men med vesentlig redusert møteaktivitet fordi 
pilotperioden opprinnelig var planlagt avsluttet ved utgangen av 2012.  
 
Styringsgruppa ledes av Fylkesråd for samferdsel og miljø etter valget høsten 2011. Fra 
Fylkesmannen deltar kommunaldirektøren, fra fylkeskommunen fylkesutviklingssjefen, fra 
RLF deltar leder (politisk valgt) og brukerrepresentant. Prosjektleder er sekretær. 
Styringsgruppa hadde ikke møter i 2013. 
 
Referansegruppa er, som organiseringsmodellen på forrige side viser, bredt sammensatt. 
Gruppa har hatt ett møte i 2013. Møtet ble kombinert med befaring ved Steinkjer 
videregående skole. Prosjektgruppa deltok på møtet.  
 
Prosjektgruppa har seks faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til 
prosjektleder. Gruppa har hatt 3 møter i 2013. 
 
Prosjektleder skriver møtereferat fra alle møter. Disse arkiveres i fylkeskommunens arkiv.  
 

3. Metode 
Prosjektplanen, både 2009- og 2011- versjonen, er basert på PLP- metoden. Prosjektet er 
organisert med utgangspunkt i sektoransvarsprinsippet, noe som gjenspeiles i 
organiseringsmodellen over.  
 
 

4. Oppnådde resultater 
Vår egen prosjektplan fra 2009/2011, den nasjonale prosjektbeskrivelsen fra 
Miljøverndepartementet fra 2010 og Regjeringens handlingsplan er førende for arbeidet. 
Punktene under refererer til den nasjonale prosjektbeskrivelsen. 
 
Hovedmål 2. Bistå kommunene innenfor sitt fylke til å bli gode på universell utforming 
Pkt. 2.1. Etablere nye pilotkommuner i eget fylke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kartet viser ressurs-, pilot- og foregangskommunene 
i Nord-Trøndelag. Cirka 40 % av kommunene i fylket 
er med i det nasjonale utviklingsprosjektet. 

 

 

Det er 6 pilotkommuner og 3 foregangskommuner i 
Nord-Trøndelag. Aktiviteten varierer, men 
kommunene er med på å øke fokuset på universell 
utforming i regionen. Pilotkommunen Overhalla 
utarbeider egen kommunedelplan for universell 
utforming. Planprogrammet var på høring i 2013. 

Ressurskommunen Verdal har også i 2013 vært en 
viktig samarbeidsaktør. Det er et stort fortrinn å ha 
en ressurskommune i fylket.  

Steinkjer kommune mottok 50 000,- fra 
Miljøverndepartementet i stimuleringsmidler i 2013. 
Midlene går til utviklings- og koordineringsoppgaver. 

Pilotkommune (6) 

Foregangskommune(3) 

Ressurskommune (1) 2 

 



Hovedmål 2. Bistå kommunene innenfor sitt fylke til å bli gode på universell utforming 
Universell utforming og kommunal planlegging med Innherred samkommune 
 Innherred samkommune har stort fokus på universell 

utforming og arrangerte i januar temamøte om uu og 
reguleringsplaner for egne medarbeidere. 
Fylkeskommunen deltok på arrangementet med en 
presentasjon om universell utforming og den nylig 
vedtatte regional plan for arealbruk. 

 
Illustrasjon: Utsnitt av invitasjonen 

 
 
Bransjelunsj om prosjekteringsverkstøy for publikumsbygg 
Bilde I samarbeid med KS, ressurskommunen Trondheim og 

pilotkommunen Levanger arrangerte vi bransjelunsj for 
kommunene i fylket om prosjekteringsverktøyet for 
publikumsbygg i april 2013. 15 deltok på seminaret. 
http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-
Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-
utforming-av-publikumsbygg/ 

 
Illustrasjon: Utsnitt av invitasjonen 

 
 
Erfaringskonferanse skoler og universell utforming 
 Både fylkeskommunen og kommunene er skoleeiere. I 

samarbeid med ressurskommunen Verdal arrangerte vi i 
september en erfaringskonferanse ved Verdalsøra 
barne- og ungdomsskole.  

Kommunene i fylket var målgruppa, og cirka 50 
deltakere fikk med seg foredrag, paneldialog og 
befaring. 

Foto fra befaring på Verdalsøra barne- og ungdomsskole 
  
Hovedmål 3. Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell 
utforming ved å ta initiativ og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora 
Temadager om K5 og universell utforming i Namdalen 
 I samarbeid med K5-instruktør Kari G. Næss fra Verdal 

kommune, RLF, Husbanken, NAV hjelpemiddelsentralen 
og foregangs- og pilotkommuner i Namdalen arrangerte 
vi tre temadager høsten 2013. Til sammen 68 deltakere 
fra 12 kommuner deltok. 

 
 Illustrasjon: Utsnitt av invitasjonen 
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Bred deltakelse i Miljøverndepartementets K1-samlinger 
 På MDs samling i Drammen i januar holdt Steinkjer 

kommune et innlegg om kommunens arbeid med 
lysplanen.   
 
Til den store avslutningskonferansen på Hamar deltok 
fylkeskommunen med en delegasjon på fire, både fra 
administrasjonen og fra det fylkeskommunale rådet for 
likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Foto fra befaring på Hamar 
 
 
Pkt. 4. Initiere/delta i delprosjekt kommuner, nasjonale/regionale kompetansemiljøer 
Pris for god universell utforming 
 Etter forslag fra referansegruppa oppretta det 

fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker 
med nedsatt funksjonsevne (RLF) i 2011 en pris for god 
universell utforming. I 2013 ble prisen delt ut for tredje 
gang. Denne gangen ble det delt førstepremie til 
Verdalsøra jernbanepark og Stjørdalshallen. Begge gode 
eksempel på universell offentlige anlegg.  

Prisen ble delt ut av fylkesordføreren på KS sin høstkonferanse i november.  
Tidligere har prisen vært finansiert av pilotfylkeprosjektet, i 2013 tok RLF tok selv utgiftene. 
 
Studietur til Östersund 

I mars arrangerte vår gode samarbeidspartner RLF 
studietur til Östersund. En bredt sammensatt delegasjon 
fra Nord-Trøndelag tok toget over grensa og fikk 
orientering og befaring med fokus på universell 
utforming i Östersund by, på VM- stadion for skiskyting, 
sykehuset og ikke minst deltakelse på Tillgänglighets-
konferens i regi av Länets handikappråd. 

 
 
Hovedmål 5. Aktiv og utadrettet kunnskaps- og resultatformidling 
I 2013 har prosjektleder informert om universell utforming internt ved Regional 
utviklingsavdeling og Kulturavdelinga hos fylkeskommune, og i eksterne fora, for eksempel:  

- De fylkeskommunale eldrerådenes landssamling 
- Helsefag ved Steinkjer videregående skole 
- Erfaringskonferansen om skoler og universell utforming 

 
Nord-Trøndelag bidro med to artikler i K1-prosjektets sluttrapport, om «mer funksjonelle 
videregående skoler etter oppgradering» og om «kompetanseheving på mange arenaer». 
http://www.regjeringen.no/pages/38540471/T-1540.pdf 
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Interpellasjon om universell utforming i Fylkestinget 
Fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen, er leder av 
styringsgruppa for pilotfylkeprosjektet. Han svarte i oktober på 
interpellasjon i Fylkestinget og redegjorde for arbeidet med 
universell utforming i pilotperioden. Interpellasjonen, med 
påfølgende ordskifte, ligger på nettTV, cirka 19:45 ut i filmen: 
http://www.youtube.com/watch?v=mPFeU8melII&list=PLyrl2U8zSF
MyeBlXlp_8GUElO8votd8I8&index=2 

 
5. Økonomi 

I 2013 bidro Miljøverndepartementet med kroner 125 000 til pilotfylkearbeidet. 
Fylkesmannen og fylkeskommunen, som tidligere år har bidratt med en tilsvarende sum, gav 
ikke midler i 2013. Dette var i henhold til plan. I tillegg fikk vi innvilga kroner 300 000 til 
utviklingsprosjektet effektevaluering og 100 000 til prosjektet «Bølareinen for alle» fra MDs 
tiltaksmidler. Steinkjer kommune mottok 50 000 i stimuleringsmidler fra MD. Se egen 
økonomirapport til MD datert 15. januar 2013. 
 

6. Gevinstrealisering 
Konkret nytteverdi er vanskelig å måle i prosessorientert og sektorovergripende arbeid. Økt 
kompetanse, både på det regionale nivået og i kommunene, samt bevisst bruk av planer og 
tilskuddsmidler gjør at Nord- Trøndelag har kommet lenger i arbeidet med universell 
utforming i 2013 enn om fylket ikke hadde vært pilotfylke i K1.  
Tiltaksmidlene til «Bølareinen for alle» og «Effektevaluering av tilskuddsmidler / Blir 
universelle anlegg brukt av flere» har hatt utløsende kraft og gjort at fylkeskommunen nå er 
i gang med viktig utviklingsarbeid. 
 

7. Endringer og tillegg 
Arbeidet i 2013 har vært mindre omfattende enn tidligere år, som et resultat av en bevisst 
nedtrapping. Samtidig har tidligere års innsats ført til at aktiviteten likevel har vært relativt 
stor, på grunn av økt etterspørsel og interesse for universell utforming, både internt og 
eksternt. Universell utforming er fortsatt et aktuelt tema, og det er helt klart at forståelsen 
av begrepet har økt i pilotperioden, både på det regionale nivået og i kommunene.  
 
Universell utforming og pilotfylkeprosjektet kom opp som interpellasjon i Fylkestinget 
høsten 2013. En sluttrapport som også sier noe om vegen videre er under produksjon og skal 
etter vedtak i Styringsgruppa legges fram for Fylkestinget i april 2014. 
 

8. Prosjektfaglig evaluering 
Sektorovergripende prosessarbeid tar tid, men vi har nådd de aller fleste resultatmålene 
våre i prosjektet i prosjektperioden.  
 
9.   Dokumentasjon av prosjekt 
I tillegg til å legge ved interpellasjonen fra Trine Hallem (Arbeiderpartiet) og fylkesråd Jensen 
(Høyre) sitt svar ønsker vi å dokumentere erfaringskonferansen om skoler og universell 
utforming noe nærmere. Se vedlegg. 
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Interpellasjon om universell utforming, Trine Hallem (AP) 

Arkivsak-dok. 13/00653-28 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag 02.10.2013 12/13 

Nord-Trøndelag som pilotfylke for Universell Utforming - vegen videre 
Siden høsten 2009 har Nord-Trøndelag gjennom oppdragsgiverne Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen vært pilotfylke for Universell Utforming via prosjektet ”Universell Utforming som 
regional strategi”. 

Å utforme omgivelser og produkter på en slik måte at de kan brukes av de aller fleste mennesker, 
uten behov for spesiell tilrettelegging eller hjelp fra andre, har stor samfunnsmessig betydning. Det 
er ikke minst også svært viktig for hvert enkelt menneskes opplevelse av livskvalitet og rom for 
muligheter og mestring. 

De fleste av oss vil i perioder av livet kunne ha behov for universelt tilrettelagte omgivelser og 
produkter. For mennesker med ulike typer funksjonshemming eller kroniske sykdommer er det ofte 
avgjørende med tilrettelegging for å fungere best mulig. Universell Utforming er sånn sett bra for 
alle, og faktisk nødvendig for noen. 

Den demografiske utviklingen i samfunnet vårt vil medføre økt behov for å satse på universell 
utforming, slik at bl.a. eldre i størst mulig grad kan greie seg selv til tross for sviktende helse og/eller 
eventuelle sansetap.  

Mye godt faglig arbeid er lagt ned i fylkeskommunal regi i forbindelse med dette prosjektet, og 
brukermedvirkning på systemnivå er ivaretatt i samarbeid med Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede i fylket. 

Avslutningsvis kan det derfor være riktig å påpeke at under såkalte kritiske suksessfaktorer i den 
delen av prosjektplanen som omfatter risikoanalyse, nevnes politisk forankring som en av flere 
faktorer. Den politiske forståelsen for betydningen av og oppfølgingen på dette viktige 
samfunnsområdet, danner nemlig til syvende og sist selve fundamentet for det arbeidet som må 
gjøres. 

Med bakgrunn i disse kortfattede betraktningene og det faktum at prosjektet nå nærmer seg slutten, 
stilles følgende spørsmål: 

1. Kan ansvarlig Fylkesråd gi en redegjørelse for prosjektets status per dags dato? 
2. Hvordan vurderes den politiske forankringen av og forståelsen for Universell Utforming ved 

prosjektperiodens slutt? 
3. På hvilke måter ser en for seg en videreføring av opparbeidet kompetanse etter hvert som selve 

prosjektperioden nå avsluttes? 
 

Interpellasjon i fylkestinget, oktober 2013 

 

Vedlegg 
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Fylkesråd for samferdsel og miljø Tor-Erik Jensen ga følgende svar: 
 
Nord-Trøndelag som pilotfylke for universell Utforming- vegen videre - svar på interpellasjon 

Jeg takker interpellanten for å sette et viktig tema på dagsorden. Hun beskriver både mål og 
utfordringer på en utmerket måte.  

Samfunnets visjon er at innen 2025 skal Norge være et universelt utformet land. 

Gjennom universell utforming skal vi skape et samfunn hvor alle i størst mulig grad kan opptre 
selvstendig, uavhengig av alder eller funksjonsevne. Det handler om likeverd. Den demografiske 
utviklinga i landet vårt er, som interpellanten påpeker, sentral for arbeidet med universell utforming. 
Med en stadig økende andel eldre blir det ekstra viktig å skape et samfunn hvor flest mulig av oss har 
mulighet for aktiv deltakelse i samfunnsliv og ikke minst, arbeidsliv.  

 I 2009 søkte vi om å bli pilotfylke, og i desember 09 vedtok fylkestinget prosjektplanen. 

 Universell utforming inngår i fylkenes ordinære ansvar og oppgaver, både gjennom egne oppgaver 
og ved veiledning overfor kommunene. Som pilotfylke skal vi øke innsatsen på regionalt nivå utover 
det ordinære og tilføre den nasjonale satsningen på universell utforming en merverdi. Samhandling 
mellom fylket, kommuner, nasjonale instanser og interesseorganisasjoner har stått sentralt i 
perioden. 

 Først vil jeg i korte trekk redegjøre for prosjektets status per dags dato. 

Vi er inne i det siste året som pilotfylke. Miljøverndepartementet arrangerer en 
avslutningskonferanse på Hamar i oktober. Arbeidet i Nord-Trøndelag er representert i 
departementets sluttrapport som skal lanseres på denne konferansen. I tillegg vil vi utarbeide en 
egen rapport for arbeidet i Nord-Trøndelag, rundt årsskiftet. Denne kan det være naturlig å legge 
fram for Fylkestinget, sannsynligvis i april 2014. 

I perioden som pilotfylke har vi rekruttert 6 nye pilotkommuner og 3 foregangskommuner. Nord-
Trøndelag har altså oppfylt et av de viktige tiltakene i Regjeringens handlingsplan, som sier at 25 % av 
kommunene bør bli med i utviklingsprosjektet. Kommunenes arbeid er viktig for fokuset på universell 
utforming i Nord-Trøndelag. 

Sist uke arrangerte vi erfaringskonferanse om skoler og universell utforming på Verdalsøra barne- og 
ungdomsskole, i godt samarbeid med ressurskommunen Verdal og med deltakere fra hele fylket. 

 I samarbeid med flere, blant andre det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (RLF), skal vi arrangere 3 temadager om universell utforming i Namdalen i 
høst. 

 I tillegg har vi fått midler fra Miljøverndepartementet til arbeidet med å gjøre den kjente 
helleristninga «Bølareinen» tilgjengelig for alle. 

  

Samtidig vil jeg trekke fram den storstilte satsinga fylkeskommunen har på universell utforming ved 
de videregående skolene, tannklinikkene og Fylkets hus. 

Kommunikasjonsavdelingen arbeider med en intern kampanje om Klart språk, et tema som er svært 
sentralt innen universell utforming. 

Interpellasjon i fylkestinget, oktober 2013 
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I 2010 ble universell utforming et tildelingskriterium i vårt regionalt utviklingsprogram (RUP)  

Det er også vesentlig for tildeling av spillemidler og midler til friluftsformål hvor anlegg som er 
tilrettelagt av alle uavhengig av alder eller funksjonsevne er prioritert. 

Samferdsel er et annet område hvor vi stiller krav til universell utforming. 

Ved inngåelse av nye kontrakter for drift av ferjer og hurtigbåter, samt utforming av 
kollektivknutepunkt står nå kravene til universell utforming sentralt. Vi har etter hvert også, med ett 
unntak, fått kaianlegg, flytebrygger for hurtigbåten mellom Leka og Namsos som er tilgjengelige for 
alle. (Namsos kommune har ikke fått dette på plass enda, dessverre). Her har Fylkeskommunen, i et 
spleiselag med de aktuelle kommunene, dekket store deler av kostnadene. (70 % eller inntil 2 
millioner kroner). 

Tilrettelagt transport TT.  
Å utvikle Tilrettelagt transport for de med nedsatt funksjonsevne har stått meget sentralt i vår 
oppbygging av gode kollektiv transport tilbud. TT sammen med bestillingstransport og serviceruter 
som er tilgjengelig for alle bidrar til målsettingen om bedre tilgjengelighet for alle.  

 Hvordan vurderer vi så den politiske forankringen av og forståelsen for universell utforming ved 
prosjektperiodens slutt? 

Som fylkesråd for samferdsel og miljø er jeg leder i prosjektet sin styringsgruppe. Vi søkte om å bli 
pilotfylke etter et vedtak i Fylkesrådet i mars 2009. I juni 2010 ble revidert handlingsplan behandla i 
Fylkesrådet. Prosjektleder orienterte også om arbeidet i Fylkesrådet i januar 2012. Lederen for det 
fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er også politisk valgt 
og deltaker i styringsgruppa. 

Det er viktig at vi som politikere fortsetter arbeidet med å «løfte» temaet, slik at alle kan delta i 
samfunnet vårt. 

Avslutningsvis, på hvilke måter ser vi for oss en videreføring av opparbeidet kompetanse etter 
hvert som selve prosjektperioden nå avsluttes? 

Kompetanseheving har stått sentralt i prosjektperioden, med medarbeidere både hos Fylkesmannen, 
fylkeskommunen og kommunene som viktige målgrupper. Prosjektlederen er nå fast ansatt som 
samfunnsplanlegger på Regional utviklingsavdeling. Planverket vårt er et svært viktig verktøy i 
arbeidet med universell utforming. 

Pilotprosjektet har også hatt en aktiv prosjektgruppe med medlemmer fra RUA, folkehelse og 
eiendom, som bruker og videreutvikler kompetansen i det daglige arbeidet sitt. Samtidig vil jeg 
trekke fram at det i de senere årene har skjedd en stor utvikling i forståelsen av hva universell 
utforming innebærer, og hvorfor det er så viktig. Nord-Trøndelag fylkeskommune skal fortsatt ha 
fokus på universell utforming, selv om pilotperioden nå snart er over. 

Nord- Trøndelag er et inkluderende fylke med plass for alle.  

Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for oss alle! 

 

Takk 

Interpellasjon i fylkestinget, oktober 2013 
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Både fylkeskommunene og kommunene eier og driver skoler. I de senere årene har Nord-
Trøndelag fylkeskommune investert 1,2 milliarder i bygningsmessige oppgraderinger av de 
videregående skolene i fylket. Universell utforming har stått sentralt i arbeidet. Samtidig har 
Verdal kommune bygd Verdalsøra barne- og ungdomsskole, med et stort fokus på universell 
utforming. 
Erfaringsdeling er en viktig del av pilotarbeidet, og vi ønsket derfor å samarbeide med 
ressurskommunen verdal om å arrangere en skolekonferanse for kommunene og andre 
interesserte i Nord-Trøndelag. Verdalsøra barne- og ungdomsskole ble valgt som arena både 
fordi det er en flott skole og fordi det nylig er foretatt en kartlegging av uu-tilstanden her.  

Invitasjon, program og informasjon om foredragsholderne, samt bilder fra dagen følger. 
 
Invitasjon 

Erfaringskonferansen skoler og universell utforming 

 

Vedlegg 
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PROGRAM 
Tidspunkt Tema         

09:30    Registrering og kaffe     

10:00   Kulturelt innslag ved skoleelever   
Åpning v/ Frode Kvittem, oppvekstsjef i Verdal      

___________________________________________________________________________ 

10:20  Hva betyr egentlig universell utforming?      
Ved Trine Presterud, Universell utforming  
   

11:15  Universell utforming og eksisterende bygg      
  Ved Karl Arne Jensen, Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Erfaringer fra arbeidet med kartlegging, restaurerings-  
og nybyggarbeid ved de videregående i skolene i Nord-Trøndelag 
 

11:45  Universell utforming fra bussholdeplass til hovedinngang   
Ved Anne Caroline Haugan, Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 
11:55   Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg  

Ved Solveig Dale, Trondheim kommune 
___________________________________________________________________________ 
12:10   Lunsj i kantina 
___________________________________________________________________________ 
13:00   Verdalsøra barne- og ungdomsskole      
  Ved sivilarkitekt Gunnar Næss, Link arkitektur 
 
13:15   Paneldialog om Verdalsøra barne- og ungdomsskole  

Programleder er Marte Hallem 
  Deltakere i panelet:   

Håvard Holmen, rektor Verdalsøra barneskole 
Bård Kotheim, virksomhetsleder teknisk drift, Verdal kommune 
Gunnar Næss, Link arkitektur 
Kari G. Næss, koordinator for universell utforming i Verdal kommune 
Lars M. Lersveen, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Verdal kommune 

  Bjørn Erland Søderstrøm, verneombud Verdalsøra barneskole 
 
14:00  Befaring på Verdalsøra barne- og ungdomsskole 
 
15:00   Oppsummering og avslutning. Vi avslutter 15:30  

16: 00 – 17:00 Befaring Verdal videregående skole for de som ønsker dette 
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FOREDRAGSHOLDERE OG PROGRAMLEDER 24. september 2013 

 

 

 

 

Karl Arne Jensen - Nord- Trøndelag fylkeskommune 
Utdannet ingeniør. Har i flere år jobbet på Eiendomsavdelingen hos 
fylkeskommunen med prosjektledelse av nybygg og ombygginger, samt 
kvalitetssikring og rutiner i byggesaker.  

Prosjektleder ved utbygging av de videregående skolene i Stjørdal, 
Levanger, Verdal og Inderøy. 
 
 
 

 

Marte Hallem – Marte Hallem tekst og tone 
Programleder. 
Utdannet journalist og har erfaring fra Adresseavisen samt som 
informasjonsrådgiver i Nord- Trøndelag fylkeskommune.  
Har siden 2009 vært selvstendig næringsdrivende og tar oppdrag innen 
programledelse, sang og underholdning. 
 

 

Gunnar Næss - Link arkitektur 
Utdannet sivilarkitekt. Var ”sjefsarkitekten” for utbyggingen ved 
Verdalsøra barne- og ungdomsskole.  
 
Link arkitekter er et anerkjent firma med bred faglig kompetanse og stor 
kapasitet. Link kan vise til store prosjekter som Nordlys-katedralen i Alta 
og ASAK skole og barneskole i Skedsmo. 
 

 

Solveig Dale – Trondheim kommune 
Utdannet ergoterapeut. Rådgiver for universell utforming i Trondheim 
kommune. Har koordinatoransvaret for Trondheim som pilotkommune og 
senere som ressurskommune.  
Har sammen med Porsgrunn kommune og Direktoratet for byggkvalitet 
vært sentral i utarbeidelsen av den nasjonale veilederen for 
Publikumsbygg. Er en etterspurt foredragsholder. 
 

 

Anne Caroline Haugan - Nord-Trøndelag fylkeskommune 
Utdannet landskapsarkitekt og har tidligere jobbet i Asplan Viak og 
Multiconsult. Har vært ansatt i fylkeskommunen som prosjektleder for 
Nord-Trøndelag som pilotfylke innen universell utforming siden 2009. 
Jobber nå som rådgiver og saksbehandler ved Regional 
utviklingsavdeling, blant annet med plansaker og universell utforming. 
 

 

Trine Presterud - Universell utforming 
Utdannet bygg – og anleggsingeniør. Har arbeidet flere år med universell 
utforming i Oslo kommune. Nå faglig leder i firmaet Universell utforming i 
Oslo, og tar oppdrag med undervisning og kartlegging av bygg og 
uteområder.  
Har på oppdrag fra Verdal kommune kartlagt og utarbeidet rapport om uu- 
tilstanden på skoleanlegget på Verdalsøra barne– og ungdomsskole, 
både det bygningsmessige og uteområdene. 
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Bilder fra dagen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fra paneldialogen. Fra venstre: Lars Morten Lersveen fra det kommunale rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, Kari Gregersen Næss - koordinator for universell 
utforming i Verdal kommune, Bård Kotheim – virksomhetsleder teknisk drift i Verdal 
kommune, verneombud Bjørn Søderstrøm, rektor Håvard Holmen, sivilarkitekt Gunnar Næss 
fra Link arkitektur og innleid programleder Marte Hallem. 

 

Fra befaring på skolen. Rektor Håvard Holmen var en av omviserne.  

Vedlegg 
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