Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hamar
ønsker velkommen til konferansen

«Likeverdig tilgjengelighet og deltakelse»
Sted:		
Scandic Hotell,
		Utstillingsplassen, Hamar.
Dato:		
Tirsdag 21. februar 2017.
Tidspunkt:
Konferansen starter klokken 09:00
		
(Registreringen fra kl. 08:00.)
Pris:		
kr 490,- pr person.

Praktisk informasjon:
Konferanseavgift inkluderer: Gratis internett i
møterommet, kaffe/te/kakao/isvann på bufeet
under hele møtet, forfriskende pausebufeet på
formiddagen, forfriskende taste-break bufeet om
ettermiddagen, lunch bufeet, inkludert Scandic
Water til måltidet samt kaffe/te.

Ved behov for overnatting er det mulig å
reservere enkeltrom til kr 990,- pr natt.

Hedmark-Trafikk vil påskjønne de som velger
å reise kollektivt til Hamar i forbindelse med
konferansen. Påskjønnelsen gis i form av et
Innlands-kort med kr100,- i reisepenger som kan
benyttes til billettkjøp. Ønser du/dere å benytte
dette tilbudet, gi beskjed ved påmelding til
hvilken adresse kortet/kortene skal sendes.

Påmeldingsfrist 13. februar 2017.
Bindende påmelding sendes på mail til Rådets
sekretær, Elisabeth Kokkin Koppe,
Epost: ekk@hamar.kommune.no.
Spørsmål om konferansen kan rettes til Rådets
sekretær, Elisabeth K. Koppe på 482 16 722, eller
via kommunens sentralbord, tlf 62 56 30 00.
Målgruppen for konferansen:
Kommunale og fylkeskommunale råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, politikere,
kommunalt ansatte som ledere, planlegger,
prosjektledere og andre som har offentlige
planleggingsoppgaver, reiselivsnæring og andre
næringsaktører m.fl.

For ruteopplysninger ring 177 eller besøk
nettsiden til www.hedmark-trafikk.no
Deltageravgiften vil bli fakturert. Oppgi derfor
faktura-adresse og eventuell fakturareferanse ved
påmelding.

Program for dagen:

09:00		

Velkommen v/ordfører i Hamar

09:10		
		

Presentasjon og introduksjon til temaet
v/rådets leder Svein Olav Guldbransen og sekretær, Elisabeth K. Koppe

09:20		
«Et system for registrering og kartlegging av UU»
		v/Stig Wathne
09:45		
		

«Universell utforming og reiseliv - utfordringer og muligheter»
v/ Torhild J. Solbakken.

10:30		

Pause med forfriskninger til kl. 11:00

11:00		
		

«Likeverd, tilgjengelighet, deltakelse og kommuneplanlegging»
v/Hans Petter Olsen.

11:45		
		

«Fra buss til bein - om det å miste synet, og leve med det»
v/Svein Olav Gulbrandsen.

12:00		

lunch til kl. 13:00

13:00		
«Om aldrig at tæmme sin indre kriger»
		v/Almaz Mengesha
14:00		

Pause med forfriskninger til kl. 14:20

14:20		
«Att säga att alle är välkomna är lättare sagt än gjort»
		v/Magnus Berglund
15:10		
«Inkluderende lokalsamfunn – hvordan kan et kommunenettverk på
		
universell utforming bidra til at vi får et samfunn der vi får gode
		
inkluderende lokalsamfunn for alle?»
		v/Christian Hellevang
15:30		

Avslutning

Biografier

Stig Wathne er rådgiver i Stavanger Eiendom. Han vil snakke om
hvilke enkle grep kommunen tok for å lette registreringen av mangler
knyttet til likeverdig tilgjengelighet. For denne løsningen får Stavanger
kommune Innovasjonsprisen 2016.

Torhild J. Solbakken fra Norsk Turistutvikling har et stort engasjement for universell utforming og reiseliv. Hun
har kartlagt og veiledet over 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter i universell utforming. Hun vil snakke om
erfaringer fra dette arbeidet og om en nylig undersøkelse som Norsk Turistutvikling har gjennomført med tittel:
“ Får mennesker med nedsatt funksjonsevne tilstrekkelig informasjon om reiselivstjenester?”

Hans Petter Olsen er landbruksøkonom fra Ås. Han har jobbet mange år på
landbruksavdeling hos fylkesmannen i Oppland, og senere i som prosjektleder i
UU for Gjøvik og Vestre Toten kommuner. Han har i tillegg en mangeårig erfaring
som lokalpolitiker i Vestre Toten.
Hans Petter Olsen er nå pensjonert men frem til 2016 var han ansatt ved NTNU
hvor han arbeidet med forskning og undervisning innen universell utforming. Han
er fortsatt aktiv innen fagområdet med et brennende hjerte for hva universell
utforming er og/eller ikke er.
Hans Petter Olsen er fortsatt interessert og aktiv innen arbeidet for et universelt utformet samfunn.

Svein Olav Gulbrandsen er leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hamar. Han vil fortelle
om den dagen livet skiftet gir, og hvordan det har påvirket ham. Det handler om å se mulighetene og ikke
begrensningene. Etter et aktivt liv med biler som den store lidenskapen og 42 år som yrkessjåfør, mistet han
plutselig mesteparten av synet. Han vil fortelle om hvordan livet hans bokstavelig talt ble snudd opp ned.
Etter to slag har også hørselen sviktet og han er nå døvblind. Svein Olav vil snakke om det å ikke gi opp.

Almaz Mengesha er 42 år og innehaver av rekorden som Danmarks første
dobbelt benamputerte kvinne som har gjennomført en triatlon. Hun er født
og oppvokst i Etiopia som er et av verdens fattigste land. Det var der, i en
trafikkulykke at hun mistet begge sine ben. Hun ble i en alder av 12 år
adoptert til Danmark. Hun er utdannet sosialrådgiver og er utover det dobbelt
Danmarksmester i triatlon for handicappede. Sist men ikke minst er hun
forfatter og foredragsholder.
Foredraget hennes handler om å aldri temme sine indre krigere og i
tillegg hvordan hun på tross av sitt handicap kunne vinne tittelen som
Danmarksmester i triatlon. Hun tør sette seg ambisiøse mål, fokusere
på løsninger og gjennomføre sin målsetting uten å la seg stoppe av de
hindringer hun har møtt underveis.

Magnus Berglund, Tillgängelighetsdirektör i Scandic kjeden har siden 2003
arbeidet for å gjøre Scandic-kjeden mer tilgjengelig for kunder med ulik
funksjonsnedsettelse. Med utgangspunkt i egen erfaring har han gjennom et
bevisstgjørende arbeid først på hovedkontoret i kjeden, og senere ute i hotellene,
medvirket til at kjedens ansatte har begynt å snakke om hvordan det er mulig å
finne bedre og inkluderende løsninger. Scandic har i dag en tilgjengelighetsstandard
på 135 punkter. 90 av disse punktene er obligatorisk for alle hotellene. Når de
renoverer eller tar over et nytt hotell gjelder samtlige 135 punkter.

Christian Hellevang (født 25. mars 1968) har siden 1.mai 2007 vært rådgiver i KS. I
KS er hans arbeidsoppgaver knyttet til universell utforming, boligsosialt arbeid og
frivillighet. Hellevang har også arbeidserfaring fra blant annet Norsk Studentunion,
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Statens ungdomsog adopsjonskontor (SUAK), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og UDI.
Hellevang er utdannet kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøgskole
(NKSH), informasjonsrådgiver fra Høgskolen i Lillehammer (HIL) og Master of
Public Administration fra Copenhagen Business School. Han har også diverse
kurs i universell utforming fra det som tidligere het Nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap (NHV).

Elisabeth Kokkin Koppe, rådet sekretær, er ansatt i Hamar kommune som juridisk rådgiver. Foruten
å være cand. jur fra Universitetet i Oslo, har hun utdannelse i Reiselivsøkonomi fra Høgskolen i
Lillehammer samt tilleggsutdannelse i folkerettslige, filosofiske og kulturelle fag fra Univeristetet i
Tromsø. Koppe har vært rådets sekretær siden høsten 2015.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hamar har følgende medlemmer:
Svein Olav Gulbrandsen, Leder
Kari Bråthen, nestleder
Heide Guldbransen
Terje Røsbakk
Rikke Torgersen
Cindy Haug
JoakimTønsager

Rådets kontaktinformasjon:
Svein Olav Guldbrandsen, leder, tlf 986 24 481, mail sogulbr@online.no
eller kontakt kan skje via rådet sekretær:
Elisabeth K. Koppe, tlf 482 16 722, mail: ekk@hamar.kommune.no
Hamar, februar 2017

