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Forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Vi viser til departementets høringsbrev den 05.11.12 med forslag til forskrift om universell
utforming av IKT-løsninger. NTNU har følgende generelle kommentarer til høringsnotatet:

I følge høringsnotatet omfattes ikke skoler og utdanningsinstitusjoner av forslaget. Dette ut fra
merknader i forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven der det sies at
skoler og utdanningsinstitusjoner ikke omfattes av plikten til universell utforming etter § 11 andre
ledd. Forarbeidene begrunner dette med at i mange tilfeller kan disse løsningene ikke sies a være
rettet mot allmennheten og at plikten til individuell tilrettelegging vil ga foran.

Etter universitets- og høyskoleloven av 1. april 2005 skal læringsmiljøet være utformet etter
prinsippet om universell utforming, jf § 4-3 (2) punkt i. Det er imidlertid ikke sagt noe nærmere om
hva som ligger i universell utforming etter denne bestemmelsen, bestemmelsen sier heller ikke noe
om IKT og det finnes ingen forskrift til bestemmelsen som fastsetter standarder og tidsfrister.

Universitet og høyskoler skal sa langt det er mulig og rimelig legge studiesituasjonen til rette for
studenter med særskilte behov. Selv om plikten til individuell tilrettelegging vil gå foran, bør
tilpasninger i størst mulig grad skje gjennom standardiserte løsninger. Hvis universitets og
høyskolesektoren skal falle utenfor forskriften kan det innebære at IKT-løsninger i denne sektoren
blir mindre tilgjengelig enn hva det legges opp til etter IKT-forskriften. Det vil i sa fall være uheldig.
Tjenester fra universiteter og høyskoler vil også være rettet mot allmennheten, f.eks mot søkere.

Det er ellers viktig at man i tillegg til universell utforming av IKT også har retningslinjer for
innholdsproduksjon og at det er krav om universell utforming ved anskaffelser.
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