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Høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige 
virksomheter  

Vi viser til brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 11. mai 2007 og vedlagte 
dokumenter om ovennevnte. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har følgende innspill: 
 
AID jobber med oppfølgingen av Syseutvalgets forslag til ny diskriminerings- og 
tilgjengelighetslov samt regjeringens nye handlingsplan for tilgjengelighet. AID ser det som 
viktig at FAD følger opp arbeidet med standarder for IKT som sikrer universell utforming. 
 
AID finner det problematisk at valg av PDF og ODF som standard for dokumentformat, ikke 
fullt ut sikrer tilgjengelighet slik Deltasenteret har påpekt. AID ser det som nødvendig at der 
hvor standarden på nåværende tidspunkt ikke kan sikre tilgjengelighet for alle, må det åpnes 
for bruk av flere formater slik at en ved hjelp av å ha flere valgmuligheter har større tilgang til 
informasjonen. AID ber om at FAD vurderer en overgangsordning med plikt til å presentere 
offentlig informasjon på flere formater, inntil en har standarder som sikrer universell 
utforming. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet ser positivt på arbeidet med å etablere en 
referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter. 
Vi vil særlig fremheve som positivt at obligatoriske standarder for offentlige virksomheter vil 
gjøre det enklere å benytte samisk språk i offentligforvaltning, jf. høringsuttalelsen fra 
Sametinget. 
 
Det er således viktig at offentlige virksomheter som Personregisteret, Brønnøysundregistrene, 
Kartverkets navneregister og andre tilsvarende registre så snart som mulig pålegges å innføre 
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ISO/IEC 10646, representert ved UTF-8, som standard tegnsettkoding av informasjon i 
tekstuell form til bruk på web-sider, mot registre og for annen tekstlig utveksling og bevaring 
av informasjon. Et slikt pålegg vil være et viktig bidrag for å gjennomføre personnavnloven 
og lov om stadnavn i praksis, samt for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser overfor 
samisk i Den europeiske pakten for minoritets- eller regionsspråk (Minoritetsspråkpakten). Vi 
gjør oppmerksom på at Norge våren 2007 fikk kritikk fra Europarådet for Norge ikke 
oppfyller Minoritetsspråkpakten på dette punktet. 
 
De overgangsordninger som det antydes at det vil være behov for, bør få så kort varighet som 
mulig, slik de utfordringene som finnes i dag med at ikke alle samiske navn kan registreres 
korrekt i offentlige registre, blir løst. 
 
Departementet har for øvrig ikke merknader til utkastet til referansekatalog. 
 
Brev fra Arbeids- og velferdsetaten med merknader er vedlagt som selvstendig uttalelse. 
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