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HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING 2012-2014 

 

 Innledning 

 
Universell utforming er ikke målet i seg selv, men et virkemiddel eller en arbeidsprosess som en 
kan måle resultatene etter. Derfor må målet om tilgjengelighet omfatte en bred og inkluderende 
definisjon av universell utforming, det vil si et samfunn som er inkluderende og sikrer likestilling 
for alle og som tar opp i seg både fysisk utforming, tilgang til personlig assistanse og opplæring av 
personell til å yte slik assistanse og valgmuligheter i samsvar med den enkeltes behov.  
 
Denne handlingsplanen inneholder overordnede prinsipper, mål og tiltak for universell utforming 
innenfor det som er bydelens forvaltningsområde og må ses i sammenheng med strategisk plan og 
handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser. Samtidig er det viktig at det settes 
realistiske mål for de enkelttiltak som skal gjennomføres. 
 

1. Kompetanse 

• Ansatte skal gjøres kjent med og bli bevisst om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
og prinsipper for universell utforming. 

• Egne lokaler skal vurderes med hensyn til tilgjengelighet og nødvendige tiltak utarbeides. 
Ved inngåelse av nye leiekontrakter for bydelens tjenestesteder skal de være universelt 
utformet. 

• Rådet for funksjonshemmede skal brukes aktivt som kompetanseorgan ved gjennomføring 
av tiltak i bydelens regi, og der bydelen samarbeider med andre etater, som for eksempel 
opparbeiding av strøksgater. 

 
2. Samarbeid 
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• Bydelen skal følge opp samarbeidet med andre kommunale etater; blant annet 
Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, blant annet i 
reguleringssaker, ved nybygg og arbeider med/i det offentlige rom. 

• Bydelen skal arbeide for at snørydding gjennomføres slik at god standard for 
tilgjengelighet ivaretas, med særlig vekt på HC-parkeringsplasser, gangfelt, fortau og 
holdeplasser og atkomst til/fra holdeplass.  

• Bydelen skal arbeide for at ansvarlige etater gir informasjon i universelt format ved grave- 
og anleggsarbeider, herunder flytting av holdeplasser for trikk og buss.  

• Bydelen skal søke dialog med lokalt næringsliv og næringslivsorganisasjoner med tanke på 
universell utforming og bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede.  

 

3. Informasjon 

• På bydelens internettsider skal det informeres om vårt arbeid med universell utforming og 
tilgjengelighet for funksjonshemmede.  

  
4. Reguleringssaker – møteplasser 

• Byutviklingskomiteen skal brukes aktivt i høringssaker, blant annet ved å kreve universell 
utforming i alle overordnede reguleringsplaner og byggeplaner. 

• Det skal kreves universell utforming i all utvikling av møteplasser.  
 

      5.   Drift og vedlikehold 

• Det skal gjennomføres kontroller for å hindre uheldig bruk av offentlige områder som 
feilaktig plassering av bord og stoler for utekaféer, vareutvalg foran butikker og andre 
fysiske hindringer. 

• Bydelens parker skal være tilgjengelige for alle.  

• Der bydelen har vedlikeholdsansvar i det offentlige rom for blant annet snørydding, skal 
god standard for tilgjengelighet ivaretas. 

 
6. Frivillige organisasjoner 

• Ved tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner skal universell utforming og 
tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse vektlegges. 

     

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Handlingsplan for universell utforming 2012-2014 vedtas. 
 

    

 
 
 
 
 


