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Høring - Forsrift om universell utforming av IKT løsninger 
 

Det vises til brev datert 5.11.2012 – Høring – forslag til forskrift om universell utforming av IKT-

løsninger. 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland avgir følgende høringsuttalelse: 

Rådet er bekymret både for forskriftets bruk av WCAG standard og for at forskriftet åpner for bruk 

av andre standarder. Etter rådets skjønn vil dette kunne bidra til uensartet praksis som vil gi for mye 

variasjonen i løsninger som blir valgt. Videre mener rådet at WCAG er for snevert og at standard 

for menneskeorientert design må også inkluderes i forskriftet. 

I utkastet til forskriftet ser Rådet med bekymring på det som oppfattes som en utydeliggjøring av 

begrepet universell utforming, som tydelig er hjemlet i lover/ forskrifter og Norsk Standard. Etter 

rådets forståelse av begrepet og den avgrensede definisjonen i PBL/Tek 10 innbefatter det at alle 

skal kunne benytte seg av hoved løsningene i samfunnet og at man dermed skal komme vekk fra 

spesielle løsninger for spesielle grupper. 

Med dette som bakgrunn oppfatter rådet at forslaget til endret forskrift gir for mye rom til tolking av 

«uforholdsmessighet». Det blir for enkelt å søke om dispensasjonen, noe som igjen ikke vil bidra til 

en positiv endring i holdninger, slik at man kan komme til en felles forståelse av universell 

utforming som «nødvendig for noen, bra for alle.» 

Videre ser man det som meget uheldig at det kan gis rom for å dispensere fra kravet om universell 

utforming der det er for eksempel flere automater, under forutsetning av at en av automatene er 

tilgjengelig for alle. Det skaper utydelighet i forhold til kravene om likestilling som 

tilgjengelighetskravene er med på å underbygge. 

Rådet er meget misfornøyd med at utdanningssektoren ikke omfattes av forskriftet. Rådet oppfatter 

at dette skaper behovet for særordninger for mennesker med funksjonshemminger. 

Til slutt mener rådet at Likestillings og diskrimineringsombudet skal være klageorgan, og at alle 

klager skal behandles. 

Med vennlig hilsen 

For Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland. 

 

 

Oivind Mathisen 

Leder        Nicholas David Williams 

rådgiver 
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