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Invitasjon til å delta i konkurranse om å lage kunstverk for 
Tilgjengelighetsprisen i Troms og Finnmark  

I 2020 vedtok det fylkeskommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og 
Finnmark å etablere en tilgjengelighetspris. Prisen tildeles en enkeltperson, organisasjon, 
bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av 
samfunnet, eller på annen måte arbeidet utover det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle 
i sitt lokalmiljø eller fylke.  
 
Universell utforming  
Universell utforming handler om forståelsen for – og kunnskap om – tilgjengelighet for alle. 
Dette skal bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter, 
og i alle aldre.  
 
Målet med etableringa av Tilgjengelighetsprisen i Troms og Finnmark er å øke kompetansen 
om universell utforming blant hele fylkets befolkning. Prisen skal bidra til å øke 
oppmerksomheten rundt arbeidet med universell utforming, både i media og i samfunnet ellers.   
 
Kunstverk  
Den som tildeles Tilgjengelighetsprisen vil motta et kunstverk fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune. Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer nå kunstnere til å sende inn sitt 
bidrag for å delta i utvelgelsen av kunstverk for Tilgjengelighetsprisen.  
 
Som et politisk organ med hovedansvar for å skape inkluderende samfunn og påse at universell 
utforming er ivaretatt står rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark for 
den nødvendige kompetanseheving blant befolkningen, pådriver aktivt og prøver å være et godt 
eksempel ved blant annet anskaffelser av tilnærmet universell utformet kunst. 
 
Formelle kriterier til kunstverk:  
 

A) Kunstverket skal så mye som mulig være utformet i samsvar med de sju prinsippene for 
universell utforming (se lengre ned);  
Dette betyr at kunstverket bør utformes slik at kan oppleves av alle uansett 
funksjonsevne, dvs.:  
a) Taktilt gjenkjennbare;  
b) Ved bruk av flere farger skal de være i høykontrast;  
c) Lettvint å håndtere 

B) Verdien på kunstverket skal være inntil kr. 10 000,-  
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Troms og Finnmark fylkeskommune kan bestille inntil 2 kunstverk til utdeling i perioden 2022 – 
2023 (ett verk per år med ovennevnt verdi hver) 
 
 Prinsippene for universell utforming er: 

1. Like muligheter for bruk - Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer 
med ulike ferdigheter. 
2. Fleksibel i bruk - Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og 
ferdigheter. 
3. Enkel og intuitiv i bruk - Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens 
erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå 
4. Forståelig informasjon - Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til 
brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller 
brukerens sensoriske ferdigheter 
5. Toleranse for feil - Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi 
ugunstige konsekvenser, eller minimaliserer utilsiktede handlinger 
6. Lav fysisk anstrengelse - Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et 
minimum av besvær 
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk - Hensiktsmessig størrelse og plass skal 
muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens 
kroppsstørrelse eller kroppsstilling 

 
Rådet antyder at som eksempel av materiell som kan brukes for kunstverk kan være keramikk, 
glass, halm, tre, metall, plastikk og annet som kan tas på og verifiseres av ev. blinde personer. 
Dette er ingen absoluttkrav, men en fordel. Vi er åpne for utradisjonelle mulige materialer eller 
form for kunstverk. 
 
Innsending 
Kunstnere bes om å sende inn foto/skysse av sitt verk, sammen med mål/dimensjoner innen 
30. april 2022. Fylkeskommune fraskriver seg ansvaret for kunstverk som eventuelt sendes inn 
fysisk. Verkene skal vurderes av det fylkeskommunale rådet for personer med 
funksjonsnedsettelser i møte i juni 2022. Vinneren av konkurransen får umiddelbart bestilling på 
kunstverk. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Line Fusdahl 
leder i rådet 

Alesia T. Andreassen 
Rådgiver 
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