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Høringsuttalelse  -  Forslag om innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i
diskrimineringsloven og i en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Norsk lyd- og blindeskiftbibliotek (NLB) produserer tilrettelagt folkebiblioteklitteratur og
yter bibliotektjenester til blinde, svaksynte og andre lesehemmede. NLB produserer og
formidler også tilrettelagt studielitteratur for synshemmede studenter ved universitet,
høgskoler og fagskoler.

En ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov være av stor betydning for å øke syns- og
lesehemmedes samfunnsmessige likestilling og deltakelse i arbeidslivet.

NLB slutter seg til departementets lovforslag om at en aktivitets- og rapporteringsplikt
omfatter offentlige myndigheter, offentlige og private arbeidsgivere og arbeidslivets
organisasjoner.

For å sikre målrettede, aktive tiltak for å hindre diskriminering og sikre inkludering av
funksjonshemmede i samfunnet, er det foreslått en aktivitetsplikt i ny diskriminerings- og
tilgjengelighetslov. Ettersom det er iverksatt en utredning med tanke på å samle all
diskrimineringslovgiving i en lov, mener NLB at det er riktig å innføre en aktivitetsplikt
også i diskrimineringsloven. Slik NLB ser det, vil en samlet diskrimineringslovgiving det
være av stor betydning i arbeidet med å sikre likeverd og hindre diskriminering på
grunnlag av funksjonsevne.

NLB mener det er riktig at det i tilknytning til en aktivitetsplikt også innføres en
rapporteringsplikt både i diskrimineringsloven og i en ny diskriminerings- og
tilgjengelighetslov. En rapporteringsplikt vil kunne legge press på offentlige myndigheter,
offentlige og private arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner til å utarbeide bevisste
strategier for å hindre diskriminering.
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