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Høringsbrevets punkt 3.3 Offentlige betalingstelefoner

Likestillings- og
diskrimineringsombudet

HØRINGSSVAR - ENDRING I EKOMLOV OG -FORSKRIFT 2010

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til Samferdselsdepartementets brev av
23.  juni 2010. Frist for å komme med merknader til utkastet er 23. september 2010.

Ombudet har følgende merknader til departementets forslag:

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 pålegger offentlige og private
virksomheter rettet mot allmennheten å sikre universell utforming av virksomhetens
funksjon, så lang det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. I
dette ligger at flest mulige, også personer med nedsatt funksjonsevne, skal ha tilgang
til steder hvor allmennheten ferdes. Formålsbestemmelsen i diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven § i påpeker også viktigheten av at alle sikres like muligheter og
rettigheter til samfunnsdeltakelse. I tillegg skal loven bidra til nedbygging av
samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Samferdselsdepartementet bør derfor, i tråd med utredningsinstruksen, utreder
hvordan eventuelle offentlige betalingstelefoner og offentlig taletelefoni vil kunne
ivareta behovet til personer med nedsatt funksjonsevne. Tilgang til offentlige
betalingstelefoner og offentlig taletelefoni må være uformet i tråd med de prinsipper
som slås fast i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 andre og tredje ledd.

Høringsbrevets punkt 3.4 Tiltak for funksjonshemmede sluttbrukere

Under punktet om tiltak for funksjonshemmede sluttbrukere kan vi ikke se at
departementet gjør en vurdering av eksisterende tiltak og om disse i tilstrekkelig grad
sikrer personer med nedsatt funksjonsevne tilgang til ekomtjenester.
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Vi er kjent med at det finnes tiltak for noen grupper av funksjonshemmede,
eksempelvis synshemmede og hørselshemmede, men kan ikke se en gjennomgående
vurdering av andre gruppers behov.

Videre ber vi om at departementet vurderer regelverket slik at man primært ønsker å
tilrettelegge hovedløsningen av ekomtjenester fremfor å etablere særtiltak for å sikre
tilgjengelighet. Eksempelvis ved at ordinære nødmeldingstjenester gjøres tilgjengelig
for alle fremfor å etablere en egen nødmeldingstjeneste for hørselshemmede.

En slik vurdering av regelverket er nødvendig for å ivareta diskriminerings- og
tilgjengelighetslovens formål § 1, og sikre personer med nedsatt funksjonsevne lik
tilgang til ekomtjenester.

Øvrige merknader

I departementets høringsnotat er det gjennomgående benyttet begrepet
"funksjonshemmede". Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven opererer derimot
med begrepet "personer med nedsatt funksjonsevne", jf. for eksempel §§ i og 4.

I forbindelse med de endringene departementet foreslår, mener ombudet at det av
hensyn til en enhetlig begrepsbruk i lovgivningen er fornuftig å presisere at det er den
samme personkretsen som sikres rettigheter.

Videre ber vi om at arbeidet med ekomloven og forskrift sees i sammenheng med
utvikling av ny forskrift om plikt til universell utforming av IKT som Fornyings- og
administrasjonsdepartementet har ansvaret for, samt arbeid med gjennomføring av
direktivet om audiovisuelle medietjenester som Kulturdepartementet har ansvaret
for. Ombudet ser det som viktig for å sikre tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsnevne at dette regelverksarbeidet koordineres.

Med vennlig hilsen
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