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Høring av forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 

Vi viser til brev fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet den 5.11.2012 

om høring av forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. 

 

Nærings- og handelsdepartementet mener at forskriften vil komme samfunnet til gode, 

gjennom bedret tilgjengelighet for flere brukere. Næringslivet bør legge til rette for at 

personer med nedsatt funksjonsevne kan ta i bruk nettløsninger og selvbetjenings-

automater.  

 

Etter vår oppfatning bør det presiseres i forskriften at plikten til universell utforming 

bare skal gjelde så langt det ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomhe-

ten. Det er i høringsnotatet hevdet at man gjennom valg av virkeområde og standarder i 

forskriften har gjort en vurdering av hva som er gjennomførbart og antatt ikke ufor-

holdsmessig byrdefullt. Dette brukes som argument for at prinsippet om uforholdsmes-

sighet fra diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 ikke skal gjengis i forskriften. 

Nærings- og handelsdepartementet vil peke på at det i de ulike rapportene om konse-

kvenser av innføring av standardene konkluderes med at det er stor usikkerhet om de 

økonomiske konsekvensene for virksomhetene. Vi mener at denne usikkerheten ska-

per tvil om argumentasjonen om at forskriftens krav ikke innebærer uforholdsmessig 

store byrder for virksomhetene.  

 

Etter Nærings- og handelsdepartementets mening vil det ikke medføre nevneverdige 

negative konsekvenser å ta med prinsippet om uforholdsmessighet i forskriften, der-

som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har rett i at forskriften er ut-

formet slik kravene ikke medfører uforholdsmessige byrder. I dette tilfellet vil kravene 

være ukompliserte å forholde seg til, og prinsippet om uforholdsmessighet vil ikke ha 



 

Side 2 

 

særlig praktisk betydning. Det vil imidlertid ha stor symbolverdi for næringslivet at 

prinsippet om uforholdsmessighet nevnes. 

 

Dersom det derimot viser seg at kravene for mange virksomheter fører til store kostna-

der, vil det medføre uheldige konsekvenser for næringslivet om forskriften ikke følger 

loven i beskrivelsen av prinsippet om uforholdsmessighet.  

 

Det vises i høringsnotatet også til at mange små bedrifter kan være store på Internett, 

men at IKT er et verktøy som opphever noen av ulempene ved å være liten. På denne 

bakgrunn gjøres det ikke særskilte tillempinger for små og mellomstore bedrifter. Vi 

mener imidlertid at det særlig er av hensyn til de små bedriftene at prinsippet om ufor-

holdsmessighet bør tas inn i forskriften. For små bedrifter er ofte belastningen knyttet 

til nye krav ekstra byrdefull å bære, fordi de har tilgang til færre ressurser enn større 

bedrifter. 

 

Det er ikke en målsetting at en formulering om uforholdsmessig byrde skal være en 

sovepute for virksomhetene. Vi mener at behovet for tilrettelegging for personer med 

nedsatt funksjonsevne er stort og kommer samfunnet til gode. Vi legger til grunn at 

virksomhetene strekker seg langt for å tilfredsstille kravene i forskriften. En formule-

ring om uforholdsmessighet vil imidlertid være en sikkerhet for at urimelige krav ikke 

skal påføres virksomhetene. 
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