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Høringssvar - Forslag til forskrift om universell utforming av IKT-
løsninger 

Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra FAD av 5.11.2012, med forslag til Forskrift om universell 
utforming av IKT.  
 
Unge funksjonshemmede vil benytte anledningen til å presentere organisasjonens synspunkter på forslaget til 
forskrift.  
 
Innledningsvis vil vi påpeke urimeligheten ved at loven setter klare begrensninger for hvilke områder forskriften 
skal gjelde for, dette da forskriften er knyttet til § 11 i lov om Diskriminering og tilgjengelighet, og omhandler 
universell utforming av IKT-løsninger rettet mot offentligheten.   

 

Begrensninger til nivå AA i forskrift  
I WCAG2.0 opereres det med tre nivåer for tilgjengelighet, henholdsvis nivå A, nivå AA og sist nivå AAA som det 
sterkeste. Forslaget om å legge kravet i forskriften på nivå AA som et utgangspunkt, er begrunnet med at 
teknologien ikke er tilstrekkelig utviklet til at man kan legge seg på et høyere nivå.  
Unge funksjonshemmede mener det er avgjørende at valgt standard reflekterer behovene i 
befolkningen, og faktisk bidrar til den tilgjengeligheten som er målsetningen i loven. Beskrivelsene av 
hvilke grupper de ulike standardene vil bidra til tilgjengeliggjøring for gjør at nivå AAA bør være et 
naturlig valg for en ambisiøs forskrift på dette området. 
 
Unntak fra forskrift for enkelte sektorer  
I forslaget vil sektorer der det finnes eget lovverk ikke omfattes av forslaget til forskrift. Unge funksjonshemmede 
ser dette som uheldig. Eksempelvis er bygg unntatt, da det reguleres av plan- og bygningslovgivningen, men 
uten at det er  noen henvisninger til universell utforming av IKT-løsninger. Fjernsynsmedier, film og nett-TV 
reguleres også av annen lovgivning. Det samme gjelder opplæringssektoren, hvor man legger opplæringsloven 
til grunn. Unge funksjonshemmede vil påpeke at lovgivningen på samtlige av disse områdene er for svak med 
tanke på tilgjengelighet til IKT. Spesielt vil vi trekke frem opplæringssektoren hvor forskriften ikke vil gjelde, men 
hvor det eksisterer store svakheter hva angår tilgjengelighet både til kommunikasjonsplattformer som benyttes i 
skolen og skole-hjem samarbeidet, og til læringsplattformer. Dette rammer elever, lærere og 
foreldre/pårørende som har behov for universelt utformet web-grensesnitt.  
 

Unge funksjonshemmede ser det som avgjørende at utdannings- og opplæringssektoren omfattes av DTL § 
11 med tilhørende forskrift. Manglende krav til universell utforming av IKT i høyere utdanning vil gjøre det 
vanskelig å oppfylle diskriminerings- og tilgjengelighetslovens formål, både når det gjelder utdanning og 
arbeid.  

Til 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet  
postmottak@fad.dep.no 

11 februar, 2013 
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Opplæringsloven og Universitets- og høgskoleloven ivaretar ikke kravet om universell utforming av IKT, og 
plikten til universell utforming er dermed ikke ivaretatt gjennom sektorlovgivning for utdanning og 
opplæring. Unge funksjonshemmede mener også det er klart at elever og studenter må ses på som en del 
av allmennheten i lys av vurderingene gjort i Graver- utvalgets rapport.  
 
Intranett og e-læringssystemer bør derfor omfattes av forskriften. Manglene tilgjengelighet på slike 
læringssystemer vil gi ekstra barrierer for elever og studenter med funksjonsnedsettelser, og vil hindre lik 
rett til utdanning.  
 

Dersom utdanningsinstitusjonene ikke omfattes er Unge funksjonshemmede bekymret for at plikten til 
tilgjengelige IKT systemer vil bli tolket og praktisert ulikt, med uheldige konsekvenser for studenter med 
nedsatt funksjonsevne.  

 

Universell utforming av automater  
Unge funksjonshemmede er positiv til at bilettautomater til transportmidler omfattes av kravene i forskriften, 
men mener at også andre automater bør omfattes.  
 

På en rekke områder eksisterer det, og det blir innført automater som hovedløsning. Automater for kjøp eller 
bestilling av varer og tjenester blir stadig vanligere som ledd i mer selvbetjening. Unge 
funksjonshemmede vil påpeke at det er urimelig at disse behandles forskjellig fra billettautomater. Unge 
funksjonshemmede mener at der automatene er hovedløsningen må kravene i forskriften også gjelde for 
disse, uansett hvor de er plassert i det offentlige rom. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Martin Kaasgaard Nielsen 
Generalsekretær 
Unge funksjonshemmede 
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