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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM 
STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev med forslag til 
forskrift om studieforbund og nettskoler.  LDO har kun én kommentar til 
departementets forslag, knyttet til tilgjengeligheten til nettbasert undervisning.

Ombudet håndhever fra 1.1.2009 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) 
som forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og mangelfull 
tilgjengelighet. Derfor mener ombudet det er viktig at formålsparagrafen i forskriften 
skal sees i sammenheng med formålsparagrafen i voksenopplæringsloven. Denne sier 
blant annet ”Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse 
for alle, …” (vår utheving). 

Ombudet ser positivt på at eventuelle merkostnader studieforbund og nettskoler kan 
ha til tilrettelegging for funksjonshemmede kan dekkes av tilretteleggingstilskudd. 
Imidlertid vil ombudet understreke plikten til universell utforming som virksomheter 
rettet mot allmennheten har (jfr. § 9 i DTL). For at personer med nedsatt 
funksjonsevne skal ha samme tilgang til nettundervisning i studieforbund og 
nettskoler som andre, er det helt avgjørende at IKT-verktøy som benyttes er 
tilgjengelige. Ombudet mener derfor at enkelte tilføyelser bør inn i forskriften for at 
personer som er avhengige av ulike datatekniske hjelpemidler for skjermlesing 



(punktleselist og syntetisk tale), ikke skal ekskluderes fra nettbaserte utdannings-
tilbud i studieforbund og nettskoler.

Ombudets forslag til tilføyelser er markert med understrekning.

1. Tilføyelse i § 8 Kriterier for statstilskudd til studieforbund
Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et 
supplement til fysiske samlinger, forutsatt at IKT-verktøy som benyttes 
tilfredsstiller internasjonale anbefalinger for tilgjengelighet (WCAG 2.0), og de 
norske kravene til universell utforming av IKT, når disse kommer på plass (jfr. 
DTL  § 11). 

2. Tilføyelse i § 13 Kriterier for tildeling av statstilskudd til nettskoler
Ved behandling av søknader om tilskudd skal departementet blant annet legge 
vekt på 
d) om IKT-verktøy som benyttes tilfredsstiller internasjonale anbefalinger for 
tilgjengelighet (WCAG 2.0), og de norske kravene til universell utforming av 
IKT, når disse kommer på plass (jfr. DTL  § 11).
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