Oppsummering temadag 24.mai, 2018 om universell utforming og ståa i
Bodø kommune
Første post på programmet var: Hva er utfordringene i kommunale bygg når det gjelder universell

utforming? Hvilken kartlegging er gjort mer systematisk og hva vet man ut fra erfaring? Er
det gjort kostnadsberegninger? Hva ligger inne i økonomiplan? v/ Jesper Brodersen.

Her kom det fram at kartlegging er startet, fire skoler og to barnehager er systematisk
kartlagt. Rådmannen har gitt et mandat for å lage en fullstendig karlegging av kommunale
bygg og denne skal i følge Jesper Brodersen ferdigstilles innen utgangen av 2020.

I budsjettbehandling og økonomiplan i år skal det komme konkrete forslag til utbedring
universell tilgjengelighet.

Avvik som måtte erfares, det vil si stengsler for tilgang for alle, kan meldes inn til kommunen
på avvik knapp.

Neste programpost: Hvordan er universell utforming ivaretatt i det nye rådhuset? Blir det åpne
kontorlandskap? Hva vet man om tidligere erfaringer med dette? Hvilke konsekvenser har dette for
funksjonshemmede, for eksempel hørselshemmede? v/ Knut Svendsen.

Med utgangspunkt i innledning synes universell utforming å være svært godt ivaretatt for det nye
rådhuset. Dersom det er arbeidstakere som har behov for hjelpemidler knyttet til funksjonsnedsettelse
vil det bli mulig å ha et fast kontor.

Tredje programpost: Hvilke utfordringer er det i parker, byrom og på friluftsarenaer når det gjelder
universell utforming? Er det gjort systematisk kartlegging? Er det gjort kostnadsberegninger for
utbedringer for å bli universelt utformet? Hva ligger i Økonomiplanen? v/Prosjektleder for STImuli,
Stein Haugen.

Ingen som kunne snakke om parker og byrom hadde mulighet for å møte. Stein Haugen orienterte om
Stimuli prosjektet når det gjelder friluftsarenaer. Det er tilrettelagt i Bodøsjøen, Elveparken,
Saltstraumen, Mjelle og Austvika. Kort med info om ruter er laget for hele kommunen. Går man inn på
www.norgeskart.no kan man finne ut om tilgjengelighet. Stimuli er et prosjekt og avhengig av
finansiering for å kunne fortsette sitt arbeid. Ligger inne i nåværende økonomiplan. Innspill som kom
var gelender i bratte bakker for personer som har dårlig balanse, merking med skilt HC

parkeringsplasser på populære utfartssteder og muligheter for rullestoler til å passere der stier er
stengt for motorkjøretøy.

Siste tema: Hvordan ivaretas universell utforming i kommunens kommunikasjon med
innbyggerne? Hva er utfordringene? Hvilke eventuelle planer foreligger for forbedring?
v/prosjektleder Tor-Einar Schøning.

Tor Einar Schøning informerte om arbeid med ny portal til kommunen og at denne skal være
universelt utformet. Innspill kom på å legge inn opplysninger om HCparkering og om tilgjengelighet i
bygg når de enkelte institusjoner presenteres på hjemmesiden. Det kom og innspill om klar tale
språkvask ikke bare av hjemmesider, men også av brev som sendes til innbyggere.

Til sist var det oppsummering v/leder for kommunalt råd for funksjonshemmede Gunn Strand
Hutchinson.

