
 

Norges forskningsråd/ 
The Research Council of Norway 

Stensberggt. 26 

Postboks 2700 St. Hanshaugen  
NO-0131 Oslo 

Telefon  +47 22 03 70 00 
Telefaks +47 22 03 70 01 

post@forskningsradet.no 

www.forskningsradet.no 
Org.nr. 970141669 

All post og e-post som inngår i 
saksbehandlingen, bes adressert  

til Norges forskningsråd og ikke  

til enkeltpersoner. 

Kindly address all mail and e-mail 
to the Research Council of Norway, 

not to individual staff. 

 

 

 

Fornyings-,  administrasjons- og 

kirkedepartementet 

Postboks 8004 Dep 

0030 OSLO 

 

 

  

Vår saksbehandler  Vår ref. Oslo, 
Vidar Sørhus 12/10808 04.02.2013 

    

  Deres ref.  
    

 

 

Høringssvar - forskrift om universell utforming av IKT  

 

Vi viser til brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet av 6. november 2012 med 

invitasjon til å avgi høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om universell utforming av IKT-

løsninger. 

 

Forskningsrådet har behandlet høringsnotatet. Forskningsrådet konsentrerer sine høringsuttalelser til 

saker som vil kunne få forskningsmessig betydning. Forskningsrådet har ingen merknader til 

innholdet i den foreslåtte forskriften. 

 

Forskningsrådet har gjennom flere av sine programmer, særlig programmene IT-Funk og VERDIKT, 

støttet forskning og utvikling knyttet til tilgjengelighet, universell utforming og standardisering 

innenfor IKT feltet. Disse prosjektene har frembragt nyttig kunnskap, men også dokumentert et stort 

behov for forskning som følger den teknologiske utviklingen og gir konkret forståelse av nye 

muligheter knyttet til utnyttelse av relevante teknologi og nye løsninger. 

 

I statsbudsjettet for 2013 er det vedtatt at programmet IT-Funk ikke skal videreføres. Inneværende 

programperiode for VERDIKT avsluttes i 2014. Det vil fortsatt være behov for løpende forskning på 

universell utforming av IKT, utvikling av standarder i takt med utviklingen på området, i tillegg til 

forskning og utvikling på løsninger for de tilfeller der forskriften, med sine avgrensninger og unntak, 

ikke oppfyller lovens målsetting om «tilgjengelighet for alle». Dette behovet må vurderes som et 

mulig formål i fremtidige satsinger og nye programmer knyttet til IKT, helse, omsorg og 

samhandling og til forskning for innovasjon i offentlig sektor. Forskningsrådet ser det derfor som 

viktig at de ansvarlige departementene bidrar til at forskningen på dette området sikres i henhold til 

lovens formål. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 
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Mari Kristine Nes  

Avdelingsdirektør Vidar Sørhus 

 Seniorrådgiver 
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