
PROGRAM TEMADAG OM UNIVERSELL UTFORMING 24.MAI 2018 

 

Sted: Bylab, biblioteket Stormen  

Tid:   24.mai 2018, kl. 08.30 – 13.00 

 

Kommunalt Råd for funksjonshemmede skal ha temadag om universell utforming. Hensikten 

er å ta «tempen» på hvor vi står i Bodø kommune. Vi vil rette blikket mot kommunale bygninger som 

barnehager, skoler, bygg under helse- og omsorgssektoren og hvordan universell utforming er ivaretatt 

i det nye rådhuset. Vi vil også ta opp uterom, parker, frilufts arenaer og kommunens tilrettelegging av 

informasjon.  Vi har invitert de andre kommunale rådene, ledere av politiske komiteer og gruppeledere 

i bystyret. Om andre har lyst til å delta er dere velkommen. 

Vår målsetting med temadagen er at den skal gi et felles grunnlag for å drøfte videre strategier            

for å gjøre Bodø kommune universelt utformet. Det blir mulighet for dialog under de ulike  

tema. Til sist gjøres en oppsummering.  

 

kl. 08.30 – 10.00 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.. 

kl. 10.15 – 10.45 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. 

kl. 10.45 – 11.45 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. 

kl. 11.45 – 12.15 Lunch 

kl. 12.15 – 12.45 Hvordan ivaretas universell utforming i kommunens kommunikasjon med  

innbyggerne? Hva er utfordringene? Hvilke eventuelle planer foreligger for forbedring? 

v/prosjektleder Tor-Einar Schøning. 

Kl. 12.45 – 13.00 Oppsummering v/leder for kommunalt råd for funksjonshemmede Gunn Strand  

Hutchinson. 

 


