
Fra: Bjørn Halmrast [mailto:bjorn.halmrast@t-fk.no]  
Sendt: 13. februar 2013 15:24 
Til: Postmottak FAD 

Kopi: TFK Post Arkiv 
Emne: Universell utforming - høring fra Telemark fylkeskommune  

 
Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no 
Fra Telemark fylkeskommune  
 
Deres ref  12/2935 05.11.2012     Vår ref 12/1359-5 020 08.11.12. 
 
I eposten nedenfor oversendte vi saken og tilrådningen fra samferdselsutvalget i Telemark til 
departementet. Telemark fylkesutvalg behandlet saken i dag og vedtok enstemmig tilrådningen. 
Uttalelsen fra Telemark fylkeskommune er da:   
 
«Telemark fylkeskommune sluttar seg til intensjonane i forslaget til forskrift om universell utforming av 
IKT-løysingar.» 
 
Svaret vårt kommer åtte dager etter høringsfristen. Vi viser til at vi 21.11.12 søkte om utsettelse av 
fristen til i dag. Vi har ikke fått svar på denne søknaden, selv ikke etter at vi minnet om dette i mailen 
nedenfor.  
 
Vennlig hilsen 
etter fullmakt  
 
Bjørn Halmrast 
 
Prosjektsjef, team analyse og utredning 
Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset, Postboks 2844, 3702 Skien 
Tlf: 35917263, mobil: 911 68 118, e- post: bjorn.halmrast@t-fk.no 
   
 

Fra: Bjørn Halmrast  
Sendt: 5. februar 2013 12:46 
Til: postmottak@fad.dep.no 
Kopi: TFK Post Arkiv 
Emne: Universell utforming - høring fra Telemark fylkeskommune  

 
Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no 
Fra Telemark fylkeskommune  
 
Deres ref  12/2935 05.11.2012     Vår ref 12/1359-5 020 08.11.12 
 
Forslag til forskrift om universell utforming av IKT- Iøsninger er sendt på høring med frist 05.02.13. 
Vedlagt er sak 10/13 for samferdselsutvalget i Telemark fylkeskommune: Høring - Forskrift om universell 
utforming av IKT. Det går fram på side 4 i saken at vårt råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
13.11.12 enstemmig vedtok å støtte opp om intensjonen i forskriften. Etter forslag fra fylkesrådmannen 
vedtok samferdselsutvalget 28.01.13 enstemmig denne tilrådningen:  
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«Telemark fylkeskommune sluttar seg til intensjonane i forslaget til forskrift om universell utforming av 
IKT-løysingar.»  
 
Saken skal opp i Telemark fylkesutvalg 13.02.13, og vedtaket der blir da ettersendt.  
 
Vi har ikke fått svar fra departementet på vår forespørsel av 21.11.12 om utsettelse av høringsfristen til 
13.02.13, se eposten nedenfor. Heller ikke på de generelle problemene vi har med statens frister på 
høringer som sendes ut på forsommeren og rett før jul. Som det går fram av side 4 i saken, blir våre 
politiske organer informert om dette.  
 
Vennlig hilsen 
etter fullmakt  
 
Bjørn Halmrast 
 
Prosjektsjef, team analyse og utredning 
Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset, Postboks 2844, 3702 Skien 
Tlf: 35917263, mobil: 911 68 118, e- post: bjorn.halmrast@t-fk.no    
  

 
Fra: Bjørn Halmrast  
Sendt: 21. november 2012 12:09 
Til: 'postmottak@fad.dep.no' 
Kopi: Evy-Anni Evensen; Hege Glenna; Magne Reiersen; TFK Post Arkiv 
Emne: Universell utforming - høringsfrist  

 
Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no 
Fra Telemark fylkeskommune  
 
Deres ref  12/2935 05.11.2012     Vår ref 12/1359-5 020 08.11.12 
 
Universell utforming – høringsfrist 
 
Forslag til forskrift om universell utforming av IKT- Iøsninger er sendt på høring med frist 05.02.13. Vi 
ønsker å legge saken fram til politisk behandling i første møte i fylkesutvalget, som er 12.02.13. Vi ber 
derfor om å få utsatt fristen til 13. 02.13. Vi kan oversende fylkesrådmannens saksutredning straks den 
er klar til utsendelse til utvalget.  
 
Dette med høringsfrister er et generelt problem. Staten har høysesong for utsendelse av høringer på 
forsommeren og senhøstes, slik at sommerferien og juleferien blir en del av tiden vi får til rådighet. Og 
da er det ikke politiske møter! Fylkesutvalget har ikke møter mellom slutten av mai og slutten av august. 
Heller ikke mellom midten av november og midten av februar. Våre uttalelser bør være i form av 
politiske vedtak. Kanskje statlige instanser ofte glemmer at fylkeskommuner og kommuner er politisk 
styrt? 
 
Kanskje nettopp Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er rette statlige organ til å få til 
fornyelse og endring på dette feltet?  
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Vennlig hilsen 
etter fullmakt  
 
Bjørn Halmrast 
 
Prosjektsjef, team analyse og utredning 
Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset, Postboks 2844, 3702 Skien 
Tlf: 35917263, mobil: 911 68 118, e- post: bjorn.halmrast@t-fk.no 
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