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Hvor er det mulig å gå på tur 

for meg ? 

  

 

 
Linda Nilsen Ask 

Rogaland fylkeskommune 

28.10.15 

 



27.10.2015 

Hva menes med helse? 

 
 

”Evne til å mestre hverdagens krav” 

 ( Peder f. Hjort ) 
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Folkehelse/universell utforming 

• Folkehelse henger sammen med hvordan samfunnet er 

organisert 

 

• Helse skapes på arenaer der mennesker lever og virker 

 

• Mest grunnleggende samfunnsmessige forutsetning for 

folkehelse er deltakelse i samfunnet 

 

• Uu sikrer at alle får gode muligheter til utvikling, utfoldelse 

og deltakelse 
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Hva er universell utforming? 
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Ill:Egil Bjørøen 

Definisjoner på uu 

”Uu er design av produkter og omgivelser på en slik 

måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor 

utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning 

eller spesiell utforming.” Miljøverndepartementet 

 

 

”Med uu menes utforming eller tilrettelegging av 

hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at 

virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av 

flest mulig”. Diskriminerings og tilgjengelighetsloven 

§9; 
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Hovedfundament 

 

•   Menneskeverd 

•   Respekt for individet 

•   Diskrimineringsvern 
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Byggesteiner 
 

 

• FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter 

• FNs konvensjon om rettighetene til personer med    

nedsatt funksjonsevne 

• The European Union Disability Strategy 2010-2020 

• NOU-er / St.meld. 

• Lover/Forskrifter  

• Regjeringens Handlingsplan 

• Regionale/Fylkeskommunale planer 
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Regjeringens handlingsplan for universell 

utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 
 

Overordnede mål for planen 

Norge – universelt utformet i 2025 
 

Handlingsplanen skal også bidra til å oppfylle  

Norges forpliktelser ved en ratifisering av FN-konvensjonen  

om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Handlingsplanen skal støtte opp under 

• ny diskriminerings- og tilgjengelighets lov 

• ny plan- og bygningslov  

• annen ny lovgivning som omhandler universell utforming 
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Regjeringens handlingsplan for uu 

2015-2019 
 

Strategier for 

• Eksisterende bygg 

• Eksisterende uteområder 

• Transport (regional) 

• Nye bygninger 

• Nye uteområder 

• Ny statlig transport 

• Annet (kulturtiltak, varer og tjenester mv) 

 

1. Utvikle handlingsplan for perioden 2015-2019 med 

hovedvekt på IKT og velferdsteknologi 

2. Oppfølging av løpende oppgaver på andre sektorer 
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Hovedmålsetning for FDP UU 

”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 
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Satsningsområder fdp uu 

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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Hovedprinsippene for universell utforming 

• Like muligheter for bruk 

• Fleksibel i bruk 

• Enkel og intuitiv i bruk 

• Forståelig informasjon 

• Lav toleranse for feil 

• Lav fysisk anstrengelse 

• Størrelse og plass for tilgang og bruk 
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1. Like muligheter for bruk 

Ikke medføre ulemper eller 

sette stempel på noen 

brukergrupper.  

 

Brukbar og tilgjengelig for 

alle. 
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2. Utformingen skal være fleksibel i bruk 

Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle  

behov og evner.  
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3. Utformingen skal være enkel og forståelig i bruk 

Lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, 

kunnskap, språkferdigheter eller 

konsentrasjonsnivå. 
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Ulike skrifttyper er ikke like lette å lese 

Enkel og forståelig 

Enkel og forståelig 
Enkel og forståelig 

Enkel og forståelig 

Enkel og forståelig 

Enkel og forståelig 

Enkel og forståelig 
Enkel og forståelig 
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4. Forståelig informasjon 

Skal kommunisere 

nødvendig informasjon til 

brukeren på en effektiv 

måte. 
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5. Lav toleranse for feil 

Skal minimalisere farer og skader som kan gi 

ugunstige konsekvenser, eller minimalisere 

utilsiktede handlinger. 
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Hva er feil? 
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Hva er feil? 
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6. Lav fysisk anstrengelse 

Effektiv og naturlig bruk, med 

et minimum av anstrengelse. 
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7. Størrelse og plass for tilnærming og bruk 

Tilstrekkelig plass for tilgang, 

betjening og bruk, uavhengig av 

brukers kroppsstørrelse, stilling, 

rekkevidde og mobilitet. 
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Kunnskap og kompetanse 

• Undervisningsopplegg vgs og 

høyskoler 

• Kurs i kartleggingsmetode for 

kommuner og friluftsråd 

• Regionale konferanser og 

samlinger 

 

”I Rogaland skal det være tilgang på kurs om 

universell utforming rettet mot ulike 

fagdisipliner.” 
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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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”Gjøre flere natur- og kulturbaserte attraksjoner 

tilgjengelige for alle” 

 

 

Vistehola 
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Kartlegging av uteområder i Rogaland 
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Utfordring… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Jæren friluftsråd  
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Heving og oppgradering av toppdekket  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Jæren friluftsråd  
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47.000 har passert telleapparatene ved 

Melsvatnet på 6 måneder 

Foto: Jæren friluftsråd  
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 www.tilgjengelighet.no  

 

• Bakgrunn 

• Brukerorganisasjoner 

• Brukergrupper 

• Bygg og anlegg + uteområder 

• Kartleggingsskjemaer  

• Bygg og anlegg 

• Uteområder 

 

 

 

 

http://www.tilgjengelighet.no/
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http://www.tilgjengelighet.no/
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Universell utforming 

 

– Handler ofte om enkle løsninger 

– Ikke store merkostnader  

– men krever kunnskap og at en 

tenker rett første gangen! 

– Forankring politisk + admin 

– Tverrfaglig samarbeid 

– Brukermedvirkning 

 

 

Tegning: Egil Bjørøen 
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Takk for meg 

 

Linda.nilsen.ask@rogfk.no 

 

mailto:Linda.nilsen.ask@rogfk.no

