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 Gi strategisk retning til 
samfunnsutviklinga i 
Møre og Romsdal

 Mobilisere og støtte 
dei regionale aktørane 

 Samordne 
verkemiddel og 
innsats

http://www.mrfylke.no/fylkesplan




 Synleggjering og 
bevisstgjering

Gjennomføring

 Sikre medverknad

 Fremme verdiane i 
arbeidsgivarpolitikken



+
Miljø og klima

Barn og unge

Likestilling og 
inkludering

Universell utforming

Folkehelse







Eksempel på tiltak i handlingsprogramma

• Alle nybygg og rehabiliteringar er gjennomført i 
samsvar med gjeldande lover og forskrifter og bruk av 
tredjepartskontroll for å verifisere at alle krav er følgde

• Krav om universell utforming i alle funksjonsprogram 
for nye/rehabilitering av tannklinikkar, både innomhus 
og utomhus

• Hatt fokus på universell utforming av biblioteklokale, 
biblioteka sine nettsider m.m.

• Starta det opp arbeid med ein strategi for terminalar 
og haldeplassar der uu er sentralt



Eksempel på tiltak i handlingsprogramma

• Oppdatert skiltmal for fylkeskommunale bygg
• Arbeidd for at nettsidene til mrfylke skal vere 

mest mogleg UU-utforma
• Klar språk-satsing i heile organisasjonen
• Stilt krav til uu ved innkjøp og anbud
• Gjennomført kartlegging av rammevilkår for dei 

kommunale eldreråda og for dei kommunale råda 
for funksjonshemma

• Følgt opp uu i kommunale plansaker



Tiltak i handlingsprogramma

• LIM-prosjektet – Likeverd – Inkludering og 
mangfald. Målet er å auke deltaking i kulturlvet
av underrepresenterte grupper

• Leseombodsordninga i folkebiblioteka, kor 
frivillige les +  gode lesetilbod til svaksynte 
gjennom e-bøker og lydbøker

• Helseløyper, tilretteleggande lågterskeltiltak og 
nærmiljøanlegg

• Stilt krav til søkjarar og gjeve rettleiing om 
utforming av anlegg ved søknad om spelemidlar



Tiltak i handlingsprogramma

• Prosjektet «Trillevennlege turar» - morotur.no 
er tilrettelagt med turar som er tilgjengelege 
for funksjonshemma, og som har høgast 
mogleg grad av universell utforming

• Vidareutvikla FRAM Flexx – ordninga (for dei 
som bur spreittbygd og ikkje kan kjøre sjølv)



Tverrfaglig arbeidsgruppe
Intern fagdag – fylkesmann og 

fylkeskommune
Kunnskap i egen organisasjon



KS kommunenettverk
Nasjonalt nettverk for universell utforming 

i regional og lokal kollektivtransport
Kompetanse og nettverk



Inkluderande lokalsamfunn
Konferanse for kommunane



Urte Karanauskaite, leiar
i Ungdomspanelet i 
Møre og Romsdal

Avslutning av konferansen 
Inkluderande lokalsamfunn



Velkommen til Møre og Romsdal

Takk for oppmerksomheten
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