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K2 Universell utforming mot nye høyder
Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 2015

Universelle Rømskog-sluttrapport

1. Innledning

Ledelsen følte behov for å øke sin kompetanse på Universell utforming. Derfor
søkte vi om deltakelse i prosjektet K2, og startet prosjektet Universelle Rømskog
i 2014, de vil bli avsluttet i 2016. Prosjektet ble forankret i Økonomiplanen og
budsjettprosessen. Ansvarlig søker var tjenesteleder Utvikling.
Effektmål pr. målgruppe:
Tjenesteledere skal arbeide for universell utforming av tjenestetilbudene.
Kommunens innbyggere skal oppleve bedre tilgjengelighet og økt universell
utforming.
Resultatmål:
Universell utforming i skolen.
Universell utforming i kommunens servicetorg
Kultursti med universell utforming
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2. Oppnådde
resultater
(Resultatmål)

I løpet av prosjektet har vi gjennomført følgende:
- Bygget 400 m gang- og sykkelvei i sentrum Fv21 (4 mill kr.)
- Vedtatt 700 m ny gang- og sykkelvei i 2016 i sentrum Fv 21 (7 mill kr)
Dette er viktige tiltak fordi det er 60 km fartsgrense gjennom sentrum,
mange grupper får ikke gått langs veien uten gang- og sykkelvei. I tillegg er
mange redd for å ferdes i skogen pga ulv, da e det fint å kunne bruke en
opplyst gang- og sykkelvei i sentrum eller kulturstien.
- Påbegynt kulturstien Tukuelva 8 km fra fylkesgrensen til Akershus til
Rømsjøen
Dette er et samarbeid mellom kommunen v/Frivilligsentralen og kultur,
Østfoldhelsa (fylkeskommunen) og frivillige. Arbeidet utføres hver mandag
på dugnad. Deler av stien blir tilrettelagt for rullende.
- Kompetansehevende tiltak for ledelse og Brukerutvalget
Gjennomført kurs og befaring i skolen
- Ombygging av kommunehus/servicetorg
Alle offentlige kontorer er nå på bakkeplan og tilgjengelig for alle
- Universell Utforming Rømskog skole
Det er bevilget kr 1,5 mill til tiltak i skolen i 2016. Den er i 2 etasjer uten
heis.
Suksessfaktorene har vært at hele ledergruppa har fått og tatt ansvar for dette, og
at vi har hatt prosjekter i alle tjenestene. Viktig med drahjelp og faglig påfyll fra
K2 prosjektet. Det at det gis økonomisk støtte har en viktig symbolverdi, og gjør
at man kommer i gang. Vi har ikke samarbeidet mye med andre kommuner eller
utbyggere fordi det har vært fokus på våre egne bygg ol. Har hatt mye samarbeid
med frivillige.

3. Gevinstrealisering
(Effektmål)
4. Organisering,
forankring og
deltakelse
5. Økonomi

6. Prosess

7. Eventuelle
endringer

Nytteverdi.
Prosjektet har vært svært nyttig, nå vet ledelsen hva Universell utforming er:
Universell utforming er nødvendig for noen, og bedre for alle.
Denne kompetansen tas med videre i de prosjektene som ikke er avsluttet og i
daglig drift.
Beskriv den formelle organiseringen av prosjektet.
Tjenesteleder var prosjektleder, rådmannens ledergruppe var styringsgruppe.
Hvert enkelt av underprosjektene hadde sine prosjektgruppe.
Alle tiltakene er vedtatt politisk.
Vi ble innvilget kr 150 000 fra K2.
1,1 km gang- og sykkelvei 11 mill kroner hvorav 0,5 mill fra
Samferdselsdepartementet.
Kulturstien Tukuelva kr 92 000 fra Østfoldhelsa (fylkeskommunen) kr 100 000
kommunale midler, resterende er dugnadsarbeid og bidrag fra frivillige.
Kompetansehevende tiltak og interne kurs kr 10 000 kommunalemidler
Ombygging av kommunehus/servicetorg kr 200 000 kommunale midler
Universell utforming Rømskog skole kr 1,5 mill kommunale midler
Bruk av verktøy og hjelpemidler underveis.
Vil bli tatt i bruk ifht Rømskog skole.
Evaluering av prosessen.
Se pkt 2
Skoleprosjektet ble utsatt 1 år
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8. Publisering

Sammendrag
Ved hjelp av kompetansehevende tiltak for ledelsen har vi satt fokus på
Universell utforming i daglig drift og pågående prosjekter. Tiltakene er politisk
vedtatt og frivillige deltar i arbeidet. Flere av tiltakene gjør det lettere å ferdes i
sentrum og alle offentlige kontorer er nå på bakkeplan. Det er bevilget kr 1,5
mill til universell utforming i skolen i 2016.

Alle offentlige kontorer er nå på bakkeplan

Skolen er fra 1958

9. Nøkkelord

Se vedlagte liste.
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Fagområder
Planprosesser
Planstrategi
Kommuneplanlegging
Samfunnsdelen
Arealdelen
Reguleringsplan
Transportsystemet
Kollektivtransport
Knutepunkt
Holdeplasser
Gang-/sykkelveger
Transportmidler
Billettsystemer
Ferge - buss

x

Badeplass
Brygge
Fiskeplass
Rasteplass
Turstier/turveger
Adkomst
Informasjon
Naturverdier
Naturhensyn

x

Friluftsområder

Kulturminner
Kulturminneverdier
Kulturminnehensyn
Formidling
Informasjon
Adkomst
Publikumsbygg
Byggesak
Nybygg
Rehabilitering/opprusting
Boliger
Skolebygg
Kirkebygg
Barnehage
Service-bygg

x
x

Uteområder
Park
Lekeplass
Torg
Gågate
Eiendomsforvaltning
Opprusting
Drift
Vedlikehold
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IKT
IKT-standard
IKT-verktøy
Formidling til målgruppene
Innkjøp
Innkjøpsrutiner
Innkjøpssamarbeid
Sektorovergripende
Folkehelse
Sentrumsutvikling
Reiseliv

Arbeidsmetoder
Forankring
Politisk forankring
Administrativ forankring
Planforankring
Økonomiplan/budsjett
Kompetansebygging
Informasjon
Veiledning
Kurs

x
x

Kartlegging
Verktøy
Medvirkning
Av råd, brukerorg., frivillige org.
Samarbeid internt og eksternt
Tverretatlig
Regionale og statlige myndigheter/faginstanser
Næringslivet
Organisering
Prosjektorganisering
Linjeorganisering
Kommunikasjon
Evaluering/læring
Tilsyn/kontroll
Tilbakemelding fra målgruppene
Erfaringer og læring i organisasjonen

x
x

x

x

Roller
Samfunnsutvikling
Universell utforming
Næringsutvikling
Boligutvikling
Nærmiljø
Lokalsamfunnsutvikling
Inkludering
Trygghet
Service

x

x

x
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Myndighetsutøvelse
Lovverk
Tilskudd
Tjenesteyting
Barnehage/skole
Helse/omsorg
Kultur/idrett
Informasjon
Kollektivtrafikk
Tilgjengelighet

x

x
x

Universell utforming
Avvisningskant
Bygg for alle
Design for alle
Hvileplan
Håndlist
Kontraster
Kontrastmerking
Ledegjerde
Ledelinje
Livsløpsbolig
Livsløpsstandard
Lydfyr
Lyssetting
Løfteplattform
Nivåmerking
Nivåsprang
Omsorgsstandard
Overflate
Publikumsbygg
Relieffskrift
Rullator
Rullestol
Smarthus
Smarthusteknologi
Snusirkel
Taktil merking
Trappeheis
(Sett gjerne inn flere/egne nøkkelord nedenfor)

x

x
x
x
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