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

Vi viser til overnevnte høring og tillater oss, på vegne av NORDMA og INMAs 

medlemmer, å fremme noen kommentarer og innspill det det forskriftsforslaget som er 

sendt på høring. 

 

Gjennom våre to foreninger representerer vi totalt ca 250 bedrifter. Våre medlemmer er 

annonsører, annonsemedier, annonsenettverk, konsulentselskaper samt reklame-, 

produksjons- og mediebyråer, som alle selvfølgelig har egne IKT løsninger og ellers også 

bistår andre i å sette opp og/eller innholdsbygger IKT løsninger på vegne av kunder.  

 

For mer informasjon om våre medlemmer og vår virksomhet kan dere se nærmere på 

www.nordma.no og www.inma.no  

 

Generelt om forskriftsutkastet 

 

Generelt vil vi påpeke at vi ser positivt på det arbeidet som er igangsatt og at vi ser at nye 

tekniske løsninger og informasjonskanaler også må legges til rette for personer med nedsatt 

funksjonsevne.  

 

På vegne av våre medlemmer vil vi understreke at vi ser positivt på at det i høringsnotatet 

understrekes at valg av virkeområder og standarder er gjort ut fra at kravene skal være 

gjennomførbare og ikke antatt uforholdsmessig byrdefulle for de som pålegges krav etter 

forskriften. Vi ser det også som positivt at departementet i sitt forslag legger seg på 

internasjonale standarder.  

 

Generelt vil vi også påpeke at det kan synes som noe uoversiktlig hvilke konkrete 

konsekvenser disse nye reglene vil få for små og store bedrifter. Vi ser det derfor som 

positivt at det er foreslått gode ordninger med overgangsbestemmelser for etablerte IKT-

løsninger. Dette er vesentlig da det i mange av løsningene er nedsatt betydelige beløp i 

utvikling og drift.   

 

 

 

Fornyings- Administrasjons- og Kirkedepartementet  

postmottak@fad.dep.no   

 

 

Att.: Katarina de Brisis / Mette Bredengen 

Deres ref Oslo Vår ref. 

12/2935 5. februar 2013  

http://www.nordma.no/
http://www.inma.no/
mailto:postmottak@fad.dep.no


 

NORDMA 

Postboks 150 Oppsal 

0619 OSLO 

   
   

Konkrete innspill til forslagene 

 

Etter en nærmere gjennomgang av forskriftutkastet har vi noen innspill og kommentarer. 

Disse kommenteres under her: 

 

Saklig virkeområdet – forskriftens § 2 og § 4 

 

Det saklige virkeområdet er definert å gjelde «allmennheten». For den jevne bedrift er 

dette et noe uklart begrep. Det hadde derfor vært en fordel om dette begrepet hadde vært 

nærmere definert i forskriften, og da først og fremst for å få klarhet i hvilke IKT løsninger 

som ikke vil være omfattet av kravene. I dag fremstår det hele som noe utilgjengelig for 

bedrifter flest. 

 

Definisjonen av IKT – løsning – forskriftens § 3 

 

Vi støtter valget av standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG – nyeste 

versjon 2.0), og håper at forskriften oppdateres ettersom tiden går og standarden 

oppdateres ytterligere. Vi mener det er viktig å følge internasjonale standarder. Dette er 

standarder som bransjen og våre internasjonale søsterorganisasjoner står inne for. 

 

Krav til utformingen – forskriftens § 5 

 

Vi mener kontrollen overfor SmB-bedrifter i stor grad kan gjøres ved å sikre sertifiseringer 

av leverandørene av CMS (Content Management Systems – publiseringsløsninger). På den 

måten kan SmB-bedrifter forholde seg til korrekt utforming, uten egentlig å vite hva de 

skal gjøre / ikke gjøre. 

 

Større nettsteder har derimot ofte egenutviklede systemer, hvorpå kontroll vil kreve 

betydelig IT-revisjon. Hvem dekker kostnadene for slik dokumentasjon? Og hvilke 

rammer legges til grunn for å kreve slik dokumentasjon? 

 

Avslutning og oppsummering 

 

 

Dersom dere ønsker noen av våre innspill nærmere utdypet eller konkretisert nøl ikke med 

å ta kontakt med undertegnede. Vi kan kontaktes på følgende nummer: Kenneth Baranyi 

Eriksen på telefon 976 73 553 eller Therese Fevang på telefon 952 95 744. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Kenneth Baranyi Eriksen   Therese Fevang 

Daglig leder INMA    Daglig leder NORDMA 


