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Initiativet til å få utarbeide denne 

første fylkesdelplanen for uu kom 

fra  

Fylkesrådet for 

funksjonshemmede 

 

Fylkesordfører Roald Bergsaker H, 

gikk sterkt inn for å få utarbeidet 

planen og fylkesordfører Tom 

Tvedt Ap, passet godt på at planen 

ble fulgt opp  

Fylkesdelplan for universell utforming  

i Rogaland 2007 - 2011  
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Endringer i plangrunnlaget fra 2007 

• Ny plan og bygningslov 
– Plandelen trådte i kraft 01.07.09 

– Byggesaksdel med forskrifter trådte i kraft 

01.07.10 

• Diskrimineringslov 

• FN konvensjonen for 

menneskerettigheter  
– Vedtatt: 13.12.2006  

– Trådt i kraft: 03.05.2008  

– Ratifisert av Norge: 03.06.2013 

• The European Union Disability Strategy 

2010-2020 

•  Forrige regjerings handlingsplan for uu 

• TEK 10/NS 

 

 

Fylkesdelplan for universell utforming  

i Rogaland 2014 – 2017  
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”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» 

 

Revidert plan vedtatt i 

Fylkestinget 29.04.14 

 

Hovedmålsetning for  

Fylkesdelplan universell utforming i Rogaland 

Tegning: Egil Bjørøen 
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Fylkesdelplan for universell utforming i 

Rogaland 2014-2017 
 

Satsingsområdene: 

1. Kunnskap og kompetanse 

2. Bygg og anlegg 

3. Uteområder, friluftsliv og kulturminner 

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

5. Samferdsel 

6. Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon 
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1. Kunnskap og kompetanse 

• Undervisningsopplegg vgs. 

og høyskoler 

• Kurs i kartleggingsmetode 

for kommuner og friluftsråd 

• Kurs om uu for 

rådsmedlemmer og nyvalgte 

politikere 

• Regionale konferanser og 

samlinger 

 
”I Rogaland skal det være tilgang på 

kurs om universell utforming rettet 

mot ulike fagdisipliner.” 

 
Tegning: Egil Bjørøen 
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2. Kartlegging av offentlige bygg 

«Eksisterende bygg 

og anlegg rettet mot 

allmennheten skal 

være universelt 

utformet fra 2019» 

 

(Fra fylkesdelplan for uu 

i Rogaland 2014-2017) 

 
Vågen videregående skole  
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3. Uteområder, friluftsliv og kulturminner 

 

 
«Alle skal ha tilgang til 

et variert tilbud for 

fysisk utfoldelse i sin 

kommune» 

«Offentlige parker, 

rekreasjonsområder og 

rasteplasser skal stimulere til 

aktivitet og hvile for 

mennesker i alle aldre og 

med ulik funksjonsevne»  
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4. Informasjons- og kommunikasjons-

teknologi 
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En reisekjede består av: 

 

• Informasjon  

• Veien til og fra holdeplass /stasjon/ 

terminal  

• Holdeplassen /stasjonen /terminalen  

• Billettkjøp  

• Transportmiddelet  

 

Tegning: Egil Bjørøen 

 

5. Samferdsel 



30.11.2015 

 Universell utforming av båt 

”Transportmateriell i offentlige 

ruter – uu krav innen 2010” 
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6. Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon 

• Gratis kartlegging av 
spisesteder, hoteller og 
konferanselokaler i fylket 
 

• Samarbeid Rfk/ 
brukerorganisasjonene/ NHO 
reiseliv 
 

• «Tilstandsrapport» 
 

• Data legges ut på 
www.tilgjengelighet.no 
 

• Kompetanseheving 
 

• Konkurransefortrinn 
 

• Innovasjonsprisen 

http://www.tilgjengelighet.no/


30.11.2015 



30.11.2015 

  

(Handlingsplanen er på 14 sider) 
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Suksesskriterier for uu i Rogaland 

• Forankring – politisk og administrativ 

• Tverrfaglig samarbeid 

• Intern og ekstern organisering 

• Ta vare på og bruke kunnskapen til 

brukerne 

• Spre kunnskap og informasjon 

• Skape engasjement 

• Vise fram det vi får til 
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Intern og ekstern organisering 

 

• Styringsgruppe – politisk  

• Fylkesrådet for funksjonshemmede 

• Prosjektgruppe 

• Intern referansegruppe 

• Ekstern referansegruppe 

• Kontaktperson i hver kommune 

• Samarbeid med bruker- 

organisasjonene og rådene 

• Ressursgruppe 

• Regionalt planforum 

• Planlag, Miljølag og KAS 
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Brukermedvirkning 

 
– Brukermedvirkning i Rogaland 

– Fylkesbyggesjefen 

– Utskiftning 

– Opplæring 
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Brukermedvirkning - eksempel fra Stavanger 

kommune 

 

Melding på mobiltelefon til en brukerrepresentant: 

 

«Det skal kjøpes inn nye innleverings- og 

utlånsautomater til Stavanger bibliotek, og vi ble 

anbefalt å ta kontakt med deg for gode råd om hva 

vi må tenke på når det gjelder tilgjengelighet for alle 

våre brukere.  

Har du anledning til å komme innom en dag?  

Foreslå gjerne dag og tidspunkt.» 
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Friluftslivets år - filmsnutter 

 

 

• Friluftsområder i Rogaland 

• Metodefilm – kartlegging for www.tilgjengelighet.no  

 

 

http://www.tilgjengelighet.no/
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 www.tilgjengelighet.no  

 
- Bakgrunn 

- Brukerorganisasjonenes engasjement 

- Brukernes medvirkning 

- Bygg og anlegg + uteområder 

- To kartleggingsskjemaer  

- Bygg og anlegg 

- Uteområder 

 

 

 

 

http://www.tilgjengelighet.no/
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Masteroppgave i samfunnsplanlegging og ledelse ved 

Høgskulen i Volda 

En foreløpig problemstilling: 
«På hvilken måte har arbeidet med universell utforming i 

kommunen blitt fulgt opp i planperioden 2011-2015 og 

hvordan følger fylkeskommunen dette opp regionalt?» 
 

Delspørsmål: 

• Har kommunen og fylket en handlingsplan/delplan for 

universell utforming? 

• I så fall hva er effekten av denne? 

• Er den økonomisk forankret? 

• Hvordan er arbeidet organisert i 

kommunen/fylkeskommunen? 

• Hvem samarbeider kommunen/fylket med? 

• Hvordan er dialogen med høringsinstansene? 

 

Linda.Nilsen.Ask@rogfk.no  

mailto:Linda.Nilsen.Ask@rogfk.no
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Takk for meg! 

 

Sigbjoern.Husoe@rogfk.no 

 

mailto:Sigbjoern.Husoe@rogfk.no

