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MÅL
TILTAK
FÅ PÅ PLASS PROSJEKTORGANISERING OG
PROSJEKTEIER
PROSJEKTLEDER
Verdal kommune

KOMMENTARER
-Prosjektet er godt politisk
forankret.
-Prosjektleder ansatt i 40%
stilling fra 01.06.06

PROSJEKTANSVARLIG
Øivind Holand
Fagleder Plan -og miljø
PROSJEKTLEDER
Kari Gregersen Næss
Ergoterapeut
STYRINGSGRUPPE=
PLAN OG
UTVIKLINGSKOMITEEN
(PUK)
-Leder = Varaordfører
-8 politikere
-Ass. rådmann

PROSJEKTGRUPPE
-2 rep fra Det kommunale
råd for funksjonshemmede
-Verdal Næringsforum
-Fylkesmannen
-Husbanken
-Helse- og rehabilitering
-Teknisk drift
-Byggsak
-Prosjektansvarlig
-Prosjektleder

-Det er ukentlige møter
mellom prosjektansvarlig og
prosjektleder.
-Det er god kontakt mellom
prosjektansvarlig,
prosjektleder og leder for
styringsgruppen/varaordfører.
-Det rapporteres jevnlig til
PUK.
-Det er en fin blanding av
eksterne og interne
medlemmer i
prosjektgruppen.
De eksterne medlemmer
utgjør et viktige nettverk i
forhold kompetanse, ideer og
kontakt med utøvende
aktører.
-Prosjektgruppen har hatt 2
møter.

KONTAKT MED
-Det er etablert kontakt med Det kommunale råd for
BRUKERORGANISASJONENE funksjonshemmede.

-Prosjektleder har jevnlig
kontakt med representanter i
Det kommunale rådet.

-Det kommunale rådet har Universell utforming som fast post på
sine møter.

-Prosjektansvarlig har
informert på møte i Det
-Det kommunale rådet har både bruker-representant og politiker- kommunale rådet.
representant i Prosjektgruppen for Universell utforming.
-Brukerrepresentanter og
-Bruker-representant fra Det kommunale rådet har deltatt på
prosjektleder har gjort
samtlige pilotkommunesamlinger.
befaring på Fritidssenter.

INFORMASJON OM
UNIVERSELL UTFORMING I
INTERNE FORA

-Det er etablert kontakt med representant fra Blindeforbundet.

-Brukerrepresentanter og
prosjektleder har gått 2
befaringsrunder på det nye
NAV-kontoret.

-Prosjektansvarlig fokuserer på Universell utforming i sentrumplanen som han har ansvar for, og kommer i kontakt med mange
polikere og utøvende aktører.

Vedr. spredning av
informasjon om Universell
utforming er anbefalt å be seg
”hjem”, el sørge for å bli bedt
i allerede etablerte fora.

-Prosjektleder har informert i Forum for oppvekst.
-PUK informeres jevnlig.
-Det kommuale rådet informeres jevnlig.
-Prosjektleder presenterte denne rapporten i Kommune-styret 20.
november

POSITIVT FOKUS GJENNOM
PRESSEN

-Reportasje i lokalavisa 11.07.06

Pressen er ofte tilstede og
dekker politiske møter.

-Reportasje i lokalavisa 14.11.06. Temadag om Universell utforming
og skole.
-Både prosjektansavrlig, ordfører og andre fokuserer på
Universell utforming i kommunale prosjekter slik at pressen får
det med i sine reportasjer
EKSTERN INFORMASJON
OM UNIVERSELL
UTFORMING

Prosjektansvarlig holdte foredrag i Tilgjengelighetsgruppen i
Funksjonshemmedes råd i fylket februar, og på fylkesmannens
samling 04.05.06.

Verdal kommune skal være
positiv til forespørsler om
pilotkommuneprosjektet
spesielt, og universell
-Prosjektansvarlig holdte innlegg på Fylkesmannens plansamling utforming generelt.
17.10 og byggesakssamling 18.10.
-Prosjektansvarlig orineterte på Lion-møte 04.10.
-Prosjektleder holdt innlegg på Fylkesmannen sin samling for
kommunene 31.10 i Grong og 01.11.06 på Stjørdal.

KOMPETANSEHEVING
I EGEN ORGANISASJON OG
FOR AKTUELLE
SAMARBEIDSPARTNERE.

-Prosjektleder har tatt imot besøk av 2 representanter fra Orkdal
kommune
-16.08 besøkte prosjektleder prosjektleder i Trondheim kommune
for erfaringsutveksling.

Ta imot besøkende som vil
komme for å se hva vi har fått
til Verdal og høre hvordan vi
jobber som pilotkommune.

-Sette fokus på Universell
utforming og dets betydning
for deltagelse for alle.

-01.09 deltok prosjektleder på Folkehelsekonferanse
-19.10 var 5 representanter fra Verdal på besøk til Strindheim
skole ilag med Husbanken i Trondheim.
13. 11 arrangeres Temadag om Universell utforming og skoler.

-I høst blir fokus spesielt i
forhold skoler/skoleområder.
I økonomiplanen er vedtatt
utbygging av 3 skoler de

Karin Høyland fra Sintef er hoved-innleder. Invitasjonen som
vedlegg.

nærmeste år.

-10.11 deltok prosjektansvarlig på kurs om Ledelinjer.
KONKRETE PROSJEKTER I
FORHOLD PROSJEKTPLAN

-Ferdigstillelse av fiskeplass tilrettelagt for funksjons-hemmede
oktober 2006.

Prosjektplanens del B har
spesielt fokus på Verdal
sentrum og viktige del-Miljøtorg med skulpturell utsmykning ved skyss-stasjonen.
prosjekter som er planlagt.
Ventetid på stein fra Kina. Arbeidet starter iløpet av våren. Det er Utbedringer i sentrum vil
et mål at det skal stå ferdig til nasjonaldagen.
foregå i hele prosjektperioden.
Kommunen har fått tilsagn om 220.000 fra BU 29-fjerning av 100 Prosjektansvarlig har
hindringer, til dette prosjektet.
hovedansvar for
planleggingen.
-Muntlig overenskomst mellom Jernbaneverket, Felleskjøpet og
Verdal kommune vedr. jernbaneundergang i sentrum. Det er håp
om byggestart høsten 07.

ANDRE PROSJEKTER
18.08 og 06.10.06 ble det gått runde på Kinogården i lag med
UTENOM PROSJEKTPLANEN bruker-representanter. Fokus på tilgjengelighet for alle. Rapport
er sendt.

06.10.06 ble det gått runde på Fritidssenteret i lag med brukerrepresentanter og daglig leder. Rapport er sendt.

Verdal er også pilotkommune
i NAV. I den forbindelse er det
i høst gjort ombygginger i
Kinogården for tilpassing av
lokaler.
Det gamle Fritidssenteret er
under omgjøring og skal bli en
møteplass som er lagt til rette
for aktivitet og deltagelse for
alle.

Prosjektleder har fast plass i prosjektgruppe for ny barnehage.
Det har vært 4 møter og 2 befaringer til andre barnehager.

KARTLEGGING AV
TILGJENGELIGHET I ØRA
SENTRUM

-Verdal kommune har meldt opp kartlegging av tilgjengelighet i
Øra sentrum som prosjektoppgave for 3.års-studenter på
ergoterapiutdanningen på Høgskole i Sør-Trøndelag. (HIST).
En gruppe på 3-5 studenter vil i løpet av vinteren gjennomføre
kartleggingen og legge fram resultatene i rapport el. DVD.
Prosjektleder vil være lokal veileder for studentene.
Det kommunale råd for funksjonshemmede og prosjektansvarlig
vil være med i lokal prosjektgruppe.

DISPONERING AV PILOTTILSKUDDET 2006

Prosjektleder i 40 % stilling fra 01.06.06
3 representanter til pilotkommunesamling i Trondheim
3 representanter til pilotkommunesamling i Kristiansand
Digitalkamera
Bærbar PC
Servering på møte i prosjektgruppen
Arrangering av temadag 14. november; Universell utforming og
skole, bra for alle- nødvendig for noen.

AKTIVITETSPLANER FOR
VÅREN 2007

-Frokostmøte med fokus på flerleilighetsbygg og Universell
utforming.

Reinsholm barnehage skal
bygges som en ”forsterket
barnehage”. Universell
utforming skal ligge i botn.

Stort utbyggingstempo.
Problemområder kan være
inngangsparti, heis, tunge
dører, lager og ladeplass til
elektriske uterullestoler.
Private utbyggere er i
målgruppen.

-Samarbeid med IKT-avdelingen for presentasjon om Universell
utformin på kommunenes hjemmeside.
-Veiledning og gjennomføring av prosjektet ”Kartlegging av
tilgjengelighet i Øra sentrum.”
Dette er i samarbeid med Ergoterapiutdanningen i Trondheim.
-Framdrift i delprosjektene i ”Kommunedelplan Verdal
byområde.” Her har prosjektansvarlig en viktig rolle.

