Gode råd for et godt samarbeid
om universell utforming
Godt samarbeid kommer ikke av seg selv. Når en tverrfaglig gruppe
møtes første gang for å jobbe med spørsmål om universell utforming
er det mange ting å tenke på. Bruk tid på å avklare gjensidige forventninger, bli kjent med hverandre, og husk at felles spilleregler kan
gjøre samarbeidet lettere.

Østfold er pilotfylke for universell utforming fra 2010 til 2012. Det betyr at vi skal jobbe systematisk med
å utvikle universell utforming som en regional strategi.
Det er Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold som har ansvar for prosjektet. Dette ark med
gode råd er utarbeidet i samarbeid med fylkesrådet for funksjonshemmede i Østfold.

Avklar forventninger til oppdraget:
•
•
•
•
•

Hvilket oppdrag skal gruppen løse?
Hvilket mandat har gruppen?
Hvilke rammebetingelser har gruppen (økonomi, tidsfrister e.l.)?
Har dere en felles forståelse av oppdraget?
Har dere en felles forståelse av hva universell utforming er?

Diskuter dette utsagnet:
”Selv om vi alltid skal strebe etter å bli enda bedre, så finnes det utrolig mye kunnskap
om universell utforming. Det betyr at det ikke lenger er mulig å unnskylde halvdårlige
løsninger med at ‘vi visste ikke bedre’.”
Bli kjent:
• Hvilke roller har dere i gruppen? Hvem er politikere, fagpersoner og brukerrepresentanter? Hvilket ansvar følger, etter deres mening, med disse rollene?
• Hva vet dere om universell utforming?
• Er gruppen sammensatt slik at dere i fellesskap har kompetanse til å løse oppgaven,
eller bør dere hente inn flere medlemmer?
Diskuter dette utsagnet:
”Som brukerrepresentant kan det være en belastning å ha rollen som ‘den som koster
penger’ – men det er heller ikke morsomt å være den offentlige ansatte som føler seg
tvunget til å si at ‘dette kan vi dessverre ikke prioritere’.”
Avtal spilleregler for samarbeidet:
• Hva skal dere gjøre dere når dere er uenige?
• I hvilken grad er møtestedet deres tilrettelagt for at alle kan delta på lik linje?
• Hvordan sikrer dere at alle får tilgang til den informasjon de behøver for å kunne bidra i samarbeidet?
• Hva kan dere gjøre for at kreative forslag og ideer kan presenteres uten å bli møtt
med motforestillinger med en gang?
• Når skal dere ta dette arket fram igjen for å sjekke om samarbeidet foregår som dere
hadde tenkt og håpet?
Diskuter dette utsagnet:
”Det er brukerrepresentantens plikt å sørge for at universell utforming best mulig
ivaretas. Det er andre som har ansvar for at rammebetingelsene overholdes.”

