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Oversikt

• Bakgrunnen for lovforslaget:

• EUs direktiv (2016) om universell utforming av IKT
 Ledd i EUs strategi for utvikling av det digitale indre 

markedet.

 Oppfølging av FNs konvensjon om rettigheter til 
personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
artikkel 9.

 Minimumsdirektiv.
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Oversikt forts.

• Høringen av direktivet fra 2017.

• Samfunnsøkonomisk utredning (Vista Analyse (2018) og 
tilleggsutredning (2019).

• Kommisjonens gjennomføringsrettsakter (2018).

• Høringsforslaget til departementet tar for seg gjennomføring av 
både direktivet og gjennomføringsrettsaktene. 



Om lovforslaget

• Lovforslaget som er sendt på høring er basert på modell 2b

Alle pliktsubjekter etter forskriften
(hele offentlig og hele privat sektor)

Offentlig sektor og virksomheter i 
privat sektor som jevnlig sysselsetter 
mer enn 50 ansatte

• Oppdatert teknisk standard, herunder 
12 nye tekniske krav.

• Presiseringer av definisjoner og 
unntak. 

• Avgrensning mot sektorregelverk.
• Fastsettelse av skjæringstidspunkt for 

visse dokumentformater.

• Flere krav til universell utforming av 
forhåndsinnspilt multimediainnhold. 

• Krav om en tilgjengelighetserklæring 
og tilbakemeldingsfunksjon.

• Krav til universell utforming av nye 
intranett og ekstranett.
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Om lovforslaget forts.

• Høringsnotatet følger direktivets struktur/oppsett. 

• Høringsfrist tirsdag 10. september.

• Videre prosess.
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Departementets ønsker om høringsinnspill

Departementet ønsker innspill på hele forslaget, og særlig:

• Valg av modell

• Ikrafttredelse og lengden på overgangsperioden
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Departementets ønsker om høringsinnspill, forts.

Virksomhetenes syn på kostnader:

• Kostnader ved å oppdatere nettløsninger i henhold til de nye 
kravene.

• Hvordan kommunene vurderer utgiftene og utgiftsinndekning

• De 12 nye suksesskriteriene
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Direktivet vs. dagens regelverk i Norge

• Ulikt virkeområde:
• Norsk lov: Gjelder likt for offentlig og privat sektor.
• Direktivet: Offentlig sektor.

• Ulik begrepsbruk:
• Uforholdsmessig stor byrde vs. særlig tungtveiende grunner
• Bruker vs. allmennheten
• Arbeidslivet – Intranett og ekstranett
• Harmonisering og skillet mellom ldl. § 17 og 18.



Kort om endringer som vil 
gjelde for alle
pliktsubjektene
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Endringer som vil gjelde for alle virksomheter

• Definisjoner.

• Presiseringer av unntak.

• Avgrensning mot sektorregelverk. 

• Fastsettelse av et skjæringstidspunkt for visse 
dokumentformater (1. juli 2014).
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Ny versjon av Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG)

• Standarden ble oppdatert til versjon 2.1 i 2018.

• Oppdateringen innebærer 12 nye krav på nivå A og AA, sammenlignet med 
versjon 2.0.

• De nye kravene tar høyde for særtrekk ved mobilapplikasjoner.
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Særlig om uforholdsmessig stor byrde

• Kravet om forholdsmessighetsvurdering – dagens forskrift og direktivet.

• Direktivets artikkel 5 inneholder momenter man skal ta hensyn til ved 
forholdsmessighetsvurderingen. 

• Departementet foreslår at artikkel 5 gjennomføres i revidert § 18.



Kort om endringer som 
vil gjelde for modell 2b
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Universell utforming av forhåndsinnspilte
tidsbaserte medier

• Hva er forhåndsinnspilt tidsbasert medier?
• Videopptak med lyd og bilde.

• Direktesendinger som blir liggende regnes som opptak.

• Hva er nytt?
• Krav til synstolkning

• Når gjelder kravene fra?



15

Universell utforming av nye intranett og 
ekstranett

• Utvidelse til enkelte ikt-løsninger i arbeidslivet, nytt sml. med 
gjeldende rett.

• Avgrensning mot øvrige sak- og fagsystemer. 
• Sml. svensk lov
• Et kunstig skille – begrenset effekt.

• Fristen for eksisterende IKT vil ikke gjelde for intranett og 
ekstranett ettersom kun nye løsninger er omfattet.
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Krav om en tilgjengelighetserklæring

• Hva er en tilgjengelighetserklæring?

• Aktivitets- og redegjørelsesplikt i ny ldl. § 19a.

• Revidering av tilgjengelighetserklæringen.

• Positive effekter: Kan gi økt kunnskap om og forståelse for 
kravene.
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Tilgjengelighetserklæringen og forholdet til 
dispensasjon
• Dagens adgang til å søke om dispensasjon

• Virksomheten gjør "første" vurdering av forholdsmessighet

• Klageadgang og tilsyn

• Videreføring av dagens ordning for virksomheter som faller 
utenfor modell 2b – et to-delt system.
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Krav om tilbakemeldingsfunksjon

• Hva er en tilbakemeldingsfunksjon, og hva kan man gi 
tilbakemeldinger på?

• Formål – adekvat og effektiv håndheving

• Svartid: rimelig tid



Frister
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Frister

• Flere frister i direktivet – tidsbegrensede unntak og permanente 
unntak

• Frister omtales i kapittel 12 i høringsnotatet.

• Gjennomføring i nasjonal rett
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Ikrafttredelse og overgangsperiode

• Departementet foreslår at de nye kravene skal tre i 
kraft 1. juli 2020, med en overgangsperiode til 1. 
januar 2021 (6 mnd.) 

• Begrunnelse for forslag til frist:
• Nasjonalt regelverk: fristen for eksisterende ikt (1. januar 

2021).
• Minst mulig forsinkelse sml. med kravene for etterlevelse i 

EU.

• Kan bli endringer knyttet til tidspunkt for 
ikrafttredelse/overgangsperiode



Takk for 
oppmerksomheten!
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