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Utkast til rapporten er lagt fram for;
Prosjektgruppen
Plan –og utviklingskomiteen/Styringsgruppen
Kommunestyret

20.10.06
16.11.06
20.11.06

Pilotprosjektet i Verdal kommune er godt politisk forankret. Plan- og utviklings-komiteen
(PUK) er styringsgruppe og etterspør jevnlig rapportering.
Kommunestyret ble orientert om Universell utforming og status-rapporten 20.11.06.
Prosjektleder har kontorplass på Rådmannskontoret, noe som gir kort vei til både
administrativ og politisk ledelse.
Prosjektgruppen er bredt sammensatt. I tillegg til tverretatlig representasjon fra kommunen,
er Husbanken i Trondheim, Fylkesmannen i N-Trøndelag, Verdal Næringsforum og Det
kommunale råd for funksjonshemmede med. Dette representerer en solid kompetanse som
gir gode innspill i arbeidet.
Prosjektplanen for Universell utforming i Verdal er to-delt. Del 1 har fokus på spredning av
informasjon og kompetanseoppbygging. Både prosjektansvarlig og prosjektleder har
informert i diverse etablerte fora; Lion, Forum for oppvekst, Fylkesnivåets samlinger for
kommuner, fagdager for plan- og byggsak m.m.
13. november arrangerte vi en temadag;Universell utforming og skole, bra for allenødvendig for noen.
Temaet er toppaktuelt da det er vedtatt utbygging på 3 av kommunens skoler de nærmeste
årene. Byggekomiteer er etablert og planlegging er i gang.
36 personer deltok på temadagen, deriblant virksomhetsledere, rektorer, planleggere,
arkitekter, politikere, ergoterapeuter, representanter fra det kommunale råd for
funksjonshemmede, ungdomsrådet og foreldreutvalg. Hovedforedragsholder var Karin
Høyland fra Sintef. Det ble gitt mange konkrete råd og tips for det forstående arbeidet.
Lokalpressen dekket temadagen.
Husbanken i Trondheim inviterte 5 personer fra Verdal med til befaring på Strindheim skole
19. oktober. 2 rektorer, 2 arkitekter og prosjektleder var med til Strindheim.
Prosjektplanens del 2 omhandler ”Kommuneplan Verdal byområde.” I forhold del 2 foregår
et kontinuerlig arbeid. Sentralt i arbeidet er å knytte 2 sentrumsdeler sammen med undergang
under jernbanen. Både Jernbaneverket og Felleskjøpet er viktige samarbeidsparter for
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kommunen i det arbeidet. Det er inngått en muntlig overenskomst mellom partene som et
viktig skritt i forhold realisering av undergangen. Det er stort fokus på Universell utforming i
planleggingen. I delprosjektet Miljøtorg med skulpturell utsmykning ved skysstasjonen, har
kommunen fått tilsagn om 220.000 fra BU 29- fjerning av 100 hindringer.
Prosjektansvarlig har et hovedansvar i forhold realisering av byområdeprosjektet.
Prosjektleder har jobbet mest med informasjon, kompetanseheving og arrangering av
temadag.
Prosjektplanen ble skrevet for 1 år siden. En ser at det siden da har dukket opp prosjekter det
er viktig å engasjere seg i. Verdal kommune er også en pilotkommune innen NAV. I den
forbindelse har prosjektleder og 2 brukerrepresentanter gått en befaringsrunde og vurdert
lokalene med tanke på Universell utforming.
Likeså har vi gått en befaringsrunde på et Fritidssenter som skal fremstå med nye tilbud.
Brukerrepresentant og prosjektleder er blitt med i prosjektgruppen for dette senteret som har
fått navnet Arken.
Kommunen skal bygge ny barnehage. Den skal være såkalt ”forsterket” og gi tilbud til barn
med spesielle behov. Prosjektleder er bedt inn i prosjektgruppen for barnehagen.
Rapporten er skrevet i 2 deler. Statusrapporten beskriver hensikten med rapporteringen..
Sist i statusrapporten er beskrevet noen tanker om arbeidet for 2007.
Resultatrapporten beskriver mål, tiltak og kommentarer.
Regnskapsbeskrivelsen er enkel. Prosjektleder har ikke satt seg inn i detaljene for tallene.
Med rapporten er følgende 4 vedlegg;
Statusrapport pr. 28.11.06
Resultatmål pr. 28.11.06
Invitasjon til temadag, Universell utforming og skole, bra for alle- nødvendig fro noen.
Lokalavisreportasje om temadagen.
Anmoder på dette grunnlag om utbetaling av siste halvdel av tilskuddet til konto
44400605855 merket Universell utforming.
Henviser til BU 31, resultatområde 0932 prosjektnummer 0524 1210.

Med hilsen

Kari Gregersen Næss
Prosjektleder Universell utforming
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