
Fagdag Hørsel – UU og tilrettelegging 

 

Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket 

Våre lokalsamfunn i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen er dårleg utforma og tilrettelagt for dei med 

hørselsutfordringar. 

Målsetting for prosjektet/tiltaket 

Betre forståinga hjå kommunar og private aktørar for kva utfordringar dei med hørselsutfordringar 

har i lokalsamfunnet. Få klargjort gjeldande lovverk i forhold til universell utforming og 

tilrettelegging, få fram kva muligheter som finns for å forbetre det offentlege lydrommet og få 

klarlagt moglege hørsel- og bygningsmessige tiltak som kan bidra til at hørselshemma kan delta i det 

offentlege, kulturelle og sosiale liv på lik linje med alle andre. 

Målgruppe for prosjektet/tiltaket 

Prosjektet har to tiltak, med ulike målgrupper; 

Fagdag: kommunane i Midt-og Nord-Gudbrandsdalen , brukarmedverkarar og private aktørar (hotell, 

restaurantar, bygdahus og idretts-og kulturhus). 

Meistringskurs: HLFs lokallag og deira likepersonar, medlemmar, andre 

Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

Vi arrangerte ein felles fagdag "Hørsel - Universell utforming og tilrettelegging av det offentlege rom" 

, for kommunalt tilsette, samt private aktørar i dei 9 kommunane i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen på 

Nord-Fron kommunehus 26.09.2019. Foredragshaldarane var fagfolk med stor kunnskap og 

ekspertise innan området lyd, 

hørsel, universell utforming og tilrettelegging på hørsel, det aktuelle lovverket og tekniske løysingar. 

Det var og utstillarar tilstades, som informerte om og demonstrerte hørselteknisk utstyr. 

I tillegg arrangerte vi eit 8-timars meistringskurs for hørselshemma, nærpersonar og andre 

interesserte frå dei same 9 kommunane, fordelt på to kveldar med tema: Meistringskurs: "Hørsel: 

Rettigheter og tilrettelegging for hørselshemma". 25. og 26.september. Der nytta vi dei same 

foredragshaldarane som på Fagdagen, men innhaldet var tilpassa brukarane/ dei hørselshemma. 

Det blei i forkant av tiltaka senda ut informasjonsmateriell og satt fokus på temaet gjennom mange 

telefonsamtalar til kommunane og dei private aktørane innan hotell- og restaurantområdet. 

Invitasjonane blei senda ganske vidt, og det blei og senda ut materiale i etterkant som hadde vorte 

delt ut på fagdagen. 

Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 

Skriv antallet deltakere 

41 

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 



Alt planlegingsarbeide, all kontakt med kommunane og foredragshaldarar og tilrettelegging i 

samband med reiser og overnatting, tilrettelegging av kurslokaler og matservering, gjennomføring av 

fagdag og kveldskurs, og alt etterarbeidet blei gjort av frivillige frå HLF Nord.Fron 

Hvilke resultater ble oppnådd? 

Fagdagen hadde deltaking frå 6 av dei 9 kommunane i Nord-og Midt-Gudbrandsdalen, og 

meistringskurset hadde deltakarar frå 7 av 8 lokallag.. Desse tok med seg mykje kunnskap om temaet 

heim, og fekk spreidd det vidare der. Informasjonsmaterialet og telefonsamtalane i for- og etterkant 

av samlingane, skapte og bevissthet om temaet rundt om i kommunane. Å tallfeste resultatene er 

derimot vanskeleg, men lokallagene fekk kunnskap og dermed ein redskap til å fortsetja arbeidet 

med å betre tilhøva i sine eigne områder. 

Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10 

8 

Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 

 

REGNSKAP (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter) 

Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

INNTEKTER 
 

Express 30 000 

Andre inntekter 4 900 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 34 900 

UTGIFTER 
 

Materiell/utstyr 7 500 

Reise/opphold 8 400 

Innkjøpte tjenester 19 000 

Andre utgifter 0 

Sum 34 900 

Kommentarer til regnskapet 

Færre betalande deltakarar enn beregna. Nord-Fron kommune sponsa lokalet, samt lunsj på 

deltakarane på Fagdagen. Dette gjekk difor ikkje gjennom vårt regnskap. 



 


