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Innspill til kulturminnepolitikken  

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (heretter Rlf) merker seg regjerningens 

arbeid med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. 

 

Rlf arbeider etter politisk målsetting om full likestilling og deltakelse for mennesker med 

funksjonsnedsettelser. 

 

Rlf merker seg at mange kulturminner er vanskelig tilgjengelig for mange med 

funksjonsnedsettelser. Rlf ønsker en styrking av muligheter for at alle uansett funksjonsnivå, kan 

oppleve flere kulturminner og kulturmiljøer. Universell utforming bør være et mål som man sikter 

etter, men det aksepteres at man kan vurdere kompromisser for å bevare egenarten til stedet. 

 

Rlf har lagt merke til enkelte igangsatte tiltak, og er imponert over innsatsen med f.eks. å gjøre 

Eidsvollsbygningen og Nidarosdomen tilgjengelig for flere. Rlf forventer at regjeringen i arbeidet 

med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikk, vil understreke at kulturminner og kulturmiljøer 

skal gjøres så universelt utformet som mulig. 

 

Rlf aksepterer at det kan være nødvendig å vike fra prinsippene om universell utforming for å 

bevare for eksempel trappeinngangen til Eidsvollsbygningen, ved å legge til rette for en alternativ 

inngang på siden av bygget. Et problem ved å velge denne type løsning er at ved å måtte vise 

mennesker med funksjonsnedsettelser til side-innganger bidrar til å redusere verdigheten i 

opplevelsene.  

 

Universell utforming handler ikke bare om de fysiske omgivelsene, men i vel så stor grad om 

menneskers holdninger. Da Rlf besøkte Eidsvollsbygningen i 2013, ble dette verdighetsproblemet 

løst ved at omvisningen for hele gruppen startet der rullestolbrukeren kunne gå inn i bygget.  

Det presiseres at opplæring og holdningsendringer hos ansatte er vesentlig for å oppnå likestilling 

og et universelt utformet samfunn. 
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Med vennlig hilsen 

For Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland 

 

Geir-Tore Klæbo 

Rådsleder     Nicholas D Williams 

      rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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