
 

Frokostseminar 
om universell 
utforming

Fylkesmannen i Østfold og 
Østfold fylkeskommune inviterer til

ØSTFOLD = PILOTFYLKE FOR UNIVERSELL UTFORMING 
Østfold er pilotfylke for Universell Utforming i 2010-2012. Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Østfold er ansvarlige for prosjektet. I løpet av prosjektperioden vil det bli arrangert en rekke seminarer 
og kurs for å øke kunnskap om universell utforming på ulike områder.



 

Frokostseminar om universell utforming!

Fylkeshuset i Sarpsborg, Oscar Pedersensvei 39, 1702 Sarpsborg

Tirsdag 14. september kl. 08.30 - 10.30
Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne trådte i kraft 1. januar 2009. Likestillings- og 
diskrimineringsombudet er klageinnstans for brud på loven, 
og har fått mange klager over manglende universell utforming 
og tilrettelegging. Hva sier loven om universell utforming? Og 
hvilke avgjørelser har likestillings- og diskrimineringsombudet 
truffet etter 1½ år med klager? Fylkesjurist Hanne Thea 
Stenersrød gjennomgår eksempler på hvordan loven har blitt 
tolket i klagesaker mot privat og offentlig virksomhet som rådhus, 
spisesteder og butikker.

Målgruppe: alle offentlige virksomheter og ledere av private 
virksomheter rettet mot allmennheten.

Følg denne lenke for å melde deg på dette seminar: 
https://web.questback.com/ofk/iasjmhhga5/

Tirsdag 21. september kl. 08.30 - 10.30
Ut i det blå og nyte 
det grønne - tilrettelagte 
parker og grønne 
områder nær byen
Det moderne menneske har mer enn noen gang bruk for å komme 
ut og stresse av i godt tilrettelagte parker og grøntområder. Design 
og funksjonalitet spiller en viktig rolle for om vi besøker parkene og 
for, hvor lang tid vi oppholder oss ute. 

Med utgangspunkt i eksempler fra København og andre steder 
på kloden forteller landskapsarkitekt Helle Nebelong fra Danmark 
hvordan Health Design og universell utforming kan brukes som 
verktøy for å kalle frem de lekende og menneskelige sider av oss. 

Målgruppe: Lokalpolitikere, ansvarlige for park- og 
grøntområder, landskapsarkitekter, kommunale og regionale 
planaktører.

Følg denne lenke for å melde deg på dette seminar: 
https://web.questback.com/ofk/iimzyiwl80/ 

Tirsdag 5. oktober kl. 08.30 - 10.30
Hvordan kan kulturen 
utformes universelt? 
Kulturinstitusjoner som kino, kulturhus, gallerier, biblioteker, 
museer og lignende har alle et ansvar for at tilrettelegge sin 
virksomhet så kultur er tilgjengelig for alle. Men hvordan gjør 
man i praksis? Hege-Beate Solås Lindemark fra Storedal 
Kultursenter & Mona Beate Buckholm fra Borgarsyssel Museum 
forteller hva de har gjort på sine virksomheter. Bibliotekene 
i indre Østfold skal høsten 2010 jobbe med kartlegging av 
bibliotekene. Spesialbibliotekar Anne Berit Brandvold fra Østfold 
fylkesbibliotek informere om dette arbeid.

Målgruppe: Private og offentlige ansvarlige for kinoer, 
kulturhus, gallerier, museer, biblioteker og lignende. 

Følg denne lenke for å melde deg på dette seminar: 
https://web.questback.com/ofk/pits2shfxp/

Tirsdag 2. november kl. 08.30 - 10.30
Lokale og regionale 
virkemidler for universell 
utforming
 
Mange private og offentlige aktører har et ansvar for universell 
utforming. På dette seminar setter vi fokus på hva som kan 
gjøres lokalt og regionalt. Med utgangspunkt i regjeringens 
handlingsplan ”Norge universelt utformet 2025” presenterer 
seniorrådgiver Olav Rand Bringa fra Barne- likestillings- og 
inkluderingsdepartementet eksempler på lokale og regionale 
virkemidler. En Østfoldkommune vil bidra med erfaringer fra den 
kommunale virkelighet.

Målgruppe: lokalpolitikere og administrativ ledelse 
i kommunene, kommunale og regionale planaktører.

Følg denne lenke for å melde deg på dette seminar: 
https://web.questback.com/ofk/s5eiqoq0j8/

Melde deg på hvert enkelt seminar ved å følge lenken som er angitt for hver. Hvis du ikke har 
adgang til Internett kan du ringe til Østfold fylkeskommune v/ Inger Wahl Hoffstad på telefon 
69 11 74 05. Alle er velkomne, men vi har begrenset antall plasser på hvert seminar.

SEMINARENE ER GRATIS!FROKOST SERVERES FRA KL. 08.00


