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Høringssvar- EUsdirektiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

Vi viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) «Høring av EUs
direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. (WEB-direktivet).

Direktoratet ønsker forslaget om et nytt EU-direktiv om tilgjengelighet av nettsider og
mobilapplikasjoner velkommen.

Hovedspørsmål
«Departementet ønskersærlig høringsinstansenessyn på om kravene i direktivet for
offentlig sektor, som ikkefølger avforskrift om universell utforming av IKT-Iøsninger,
skal utvides til også å gjelde for privat sektor.»

Bufdir mener at dersom det er mulig å pålegge offentlig sektor et ansvar, bør det
prinsipielt også være mulig å gjøre tilsvarende for privat sektor. Et felles regelverk bør
også bli enklere og mer oversiktlig for alle parter. Direktivet inneholder
overgangsordninger og regler for å sikre virksomhetene mot uforholdsmessig byrde.

«Departementet ønskersærlig høringsinstansenessyn på å utvide virkeområde av
forskrift om universell utforming av IKT-Iøsningertil å omfatte intranett/ekstranett i
offentlig sektor og private sektor».

Bufdir mener at det prinsipielt er en god idé å inkludere IKT-løsninger til å omfatte
intranett/ekstranett i offentlig sektor og privat sektor for å oppnå tilgjengelighet i
arbeidslivet. Vi ser at KMD har utlyst et anbud om en samfunnsøkonomisk analyse som
også vil se på økonomiske og administrative konsekvenser av å gjennomføre et slikt
krav, noe vi mener er fornuftig å gjøre før beslutningen tas.

øvrige kommentarer

• Direktivet inneholder ikke de særnorske unntakene for multimediainnhold (WCAG 1.2.3 og

1.2.5 på nivå AA). Årsaken til de norske unntakene var en vurdering av kostnadene ved å gjøre

disse punktene obligatoriske. Når EU nå ønsker å inkludere disse punktene i direktivet, kan det
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være på sin plass å foreta en ny vurdering av teknologi og økonomi knyttet til gjennomføring

av disse punktene. Bufdir er generelt for å øke tilgjengelighetskravene i tråd med den

teknologiske utviklingen og støtter KMD sitt standpunkt om å gjennomføre en

samfunnsøkonomisk analyse før punktene implementeres i offentlig og privat sektor.

Direktivet pålegger offentlig sektor bestemmelser om egenerklæring av tilgjengelighet på

nettsider og apper. Tiltaket kan være med på å øke bevisstheten omkring tilgjengelighet blant

utviklere. Det ser ut til at KMD vil gå inn for å implementere dette, noe Bufdir støtter.

KMD ønsker å beholde forskriftens dispensasjonsordning framfor direktivets, der forskriften

ikke gir dispensasjon fra kravene, men dispensasjon fra når kravene skal implementeres. Dette

er etter Bufdir sin mening et godt prinsipp for behandling av dispensasjoner, og Bufdir støtter

KMD sin vurdering.

Bufdir er enig i KMD sin drøfting av hva direktivet ikke dekker, og som heller ikke vil bli dekket

etter implementering, som; kringkasting, kart, arkiv, historiske data og tidligere publisert

innhold. Bufdir sitt standpunkt er begrunnet med dagens kostnader for å gjøre disse

områdene tilgengelige, og at spørsmålet bør revurderes dersom eller når teknologier som kan

gjøre disse områdene tilgjengelige blir utviklet.

Forskriften går lenger enn direktivet når det gjelder nettsteders ansvar for å publisere 3. parts

innhold. Bufdir er enig med KMD i at det vil være gunstig å opprettholde dette punktet ved

innføring av direktivet, fordi det hindrer spredning av ikke-tilgjengelig 3.parts innhold på

norske nettsteder.
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Med hilsen

Mari Trommald (e.f)
Direktør i Bufdir Anna Bjørshol

Avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har detfor ikke håndskrevet signatur.

2


