
Temakonferanse ”Fysiske hindre og universell utforming”, Hasvik 5. november 2009 
 
Oppsummering av gruppearbeid; Hvor bør fokuset ligge i vårt videre arbeid med fysiske 

hindringer og universell utforming? 

 

Gr.1;  Bjørg Kippersund, Gerd Mikkelsen Myrvold, Mari Gamst, Elly Pedersen, Ørjan 
Hansen 

• Teleslynger: når man renoverer bygg kan man montere teleslynger ett og ett bygg i 
gangen. Oppfordre lag og foreninger til å installere teleslynger i lokalene sine. 

• Funksjonshemmedes råd bør informere kommunestyret/på folkemøter om hva som 
mangler på offentlige og private bygg. 

• Kommunen bør informere alle private næringsdrivende om hva som bør utbedres. 

• Man må bli flinkere til å ta med funksjonshemmedes råd ved nybygg og renoveringer. 
 

Gr. 2;  Elin Holst-Olsen, Gro Johansen, Linda Sarilla, Ann Mari Aae Christensen, Roy 
Mienna 

• Markedsføre rådet – vi er her; bruk oss! 

• Få med politikerne: få oversendt saker vi kan gi innspill i, også saker der linjeledere 
bestemmer. 

• Vi sender kopi av alle møtereferater til rådmann og ordfører. 

• Lage liste med prioriterte oppgaver: hva skal vi følge opp videre etter kartleggingen 
gjort høsten 2009. Anmode de forskjellige aktører om å utbedre ting: rådet kan gi råd i 
saker, også om hvor en kan søke tilskudd. 

• Kurse rådets medlemmer: studietur for inspirasjon (Rogaland). 
 
 

Gr.3;  Henry Halvorsen, Gørill Pettersen, Tarja Minkinen, Åsun Øien Josefsen, 
Mariann Stave 

• Lære mer, opplæring av rådet og andre. 

• Informasjon. 

• Kartlegging. 

• Oppfølging av kartlegging. 

• Viktig at rådet består av engasjerte folk. 

• Finne ut hva som må til for at bensin-/dieselpumpene samt betalingsterminalene skal 
fungere for folk i rullestol. 

 
 

Gr. 4;  Reidun Aasebø, Camilla Svendsen, Gerd Jakobsen, Sigurd Gigerland, Anne 
Grefve 

• Gjøre de små tingene som ikke koster mye penger (flytte søppeldunker, forlenge 
ramper, rydde handikaptoalett, flytte callinganlegg). 

• Ta rådet med på råd i planlegging. 

• Ved alle muligheter: tenk UU! 

• Ha oppfølging av kartleggingen gjort høsten 2009. 

• Tilrettelegging av transport. 

• Bevisstkjøring av funksjonsfriske mennesker. 


