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SAKEN GJELDER: 
ORIENTERINGSSAK - OM UNIVERSELL UTFORMING AV 
KULTURARRANGEMENT I KOMMUNAL REGI  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Programmet til Vinterkulturuka 2018 - 
http://online.flipbuilder.com/bscn/gqrw/mobile/index.html 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Skaun kommune har den senere tid jobbet for å styrke arbeidet med tilrettelegging av 
kulturarrangement for grupper som trenger noe ekstra tilrettelegging, senest ved gjennomføringa 
av Vinterkulturuka 2018.  
 
Det er ønskelig med en orientering for Råd for funksjonshemmede rundt hvordan Skaun 
kommune kan tilrettelegge kulturarrangement for brukergrupper som trenger noe ekstra 
tilrettelegging. Til grunn for orienteringa ligger erfaringer fra blant annet Vinterkulturuka 2018.  
 
I programmet til Vinterkulturuka 2018 (se saksdok 1) er tilrettelegginga for inkludering omtalt slik:  
 

Vinterkulturuka inviterer også deg som trenger ekstra tilrettelegging  
Vinterkulturuka 2018 ønsker å bli et mer inkluderende kulturarrangement, der flere 
skal føle seg ivaretatt med sine behov og forventninger. Dette er en stor ambisjon 
for ei kulturuke som har mange lokale arrangører og ulike arenaer for å lage 
kulturmøter for Skaun kommunes innbyggere.  
 
For 2018 vil vi gjøre noen grep vi håper vil gjøre en forskjell. Alle vår arrangører er 
oppfordret til å styrke arbeidet med bedre tilrettelegging.  
 
For årets kulturuke gjelder dette blant annet: 

 Både åpningsarrangementet 27. januar og bokbadet med Anne B. Ragde 31. 

januar vil bli skrivetolket. Det vil bli reserverte plasser. Dette er et tilbud i 

samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen.  

 Buvik IL tilbyr skyss fra Skihytta og inn til Pienehytta søndag 28. januar – husk 

å melde fra til arrangør hvis du har behov for dette tilbudet.  

 Mental helse i Skaun og Psykisk helse (Holdeplassen/Treffstedet) vil være 

tilstede ved flere av arrangementene i løpet av uka, for at sine 

medlemmer/brukere skal føle trygghet. (Se info på Facebook-sida til Mental 

helse Skaun, og gjennom informasjon fra Psykisk helse Skaun). 

http://online.flipbuilder.com/bscn/gqrw/mobile/index.html


 For de som trenger skyss til arrangement ta kontakt med Skaun 

frivilligsentral, Mental helse Skaun eller med den lokale arrangøren. 

 Alle våre arrangører vil bli bedt om å tilrettelegge for brukere i rullestol. 

 Alle arrangører aksepterer ledsagerbevis. 

Vi minner alle om muligheten til å lære nye språk i Voksenopplæringa sitt lynkurs i 
arabisk, tigrinja og russisk under Vinterkvelden søndag 28. januar.  
 
Til slutt vil vi si at det blir opp til deg sjøl og dine nærmeste å møte opp. Så skal alle 
våre arrangører være vertskap og velkomstkomité for at du skal få en best mulig 
opplevelse.  

 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Dette er kun en orienteringssak.  
 
 
 
 


