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Svar på Høring  -  Forslag om innføring av tidsfrister for krav om
universell utforming  av IKT i  ny diskriminerings- og
tilgjengelighetslov
Vi viser til brev av 4.4.2007 om Høring - Forslag om innføring av tidsfrister for krav om
universell utforming av IKT i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov fra Arbeids- og
inkluderingsdepartementet (AID) og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).
I høringsnotatet ber Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fornyings- og
administrasjonsdepartementet om at institusjonene gir innspill og kommentarer på
lovforslaget som gjelder Universell utforming av IKT utformet i pkt. 9 i høringsnotatet.

Utdanningsavdelingen er blant annet systemeier for UiBs studentportaler og for intranettet for
studenter "Mi side". Disse systemene er nødvendige for at studenter på UiBs grunnutdanning
skal kunne gjennomføre sine studier på en god måte. Avdelingen har også en
rådgivningstjeneste for studenter med funksjonsnedsetting, og har vært aktive i prosessen
med utarbeidelse av UiBs handlingsplan innenfor dette feltet.

Ad Lovforslag "§ XX Plikt til  universell utforming av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi":
I høringsuttalelsen om "NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet", var Utdanningsavdelingen
enig med mindretalets forslag om at IKT og samferdsel burde være med i ny
antidiskrimineringslov. Avdelingen ser dessuten på arbeidet med å få de IKT-
støttesystemene som benyttes i utdanningen universelt utformet som en svært viktig
oppgave. På denne bakgrunn er avdelingen positiv til forslaget hvor tidsfrister for universell
utforming av IKT forankres i ny diskiminerings- og tilgjengelighetslov.

Utdanningsavdelingen har startet en lokal prosess med å tilrettelegge for universell utforming
i et av de viktigste studiestøttesystemene ved UiB, "Mi side", som er et åpent
kildekodesystem basert på dotLRN. Utdanningsavdelingen arbeider mot de ideelle
løsningene i brev av 18.03.05 fra NTNU "Vedrørende kravspesifikasjoner for utvikling av e-
læringssystemene" (Referansenr: 2002/903/558). Dagens IKT systemer er generelt ikke
tilrettelagt for universell utforming i den grad det er beskrevet i dokumentet, dette innebærer
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at man i hvert tilfelle må vurdere om man skal skifte ut systemet eller om man skal utføre
gjennomgripende endringer i grunnleggende funksjonalitet.

Systemtilpasninger er et arbeid som fordrer enighet om standarder internasjonalt samt tid og
ressurser til å utvikle gode løsninger.  Utviklingsarbeidet lokalt skal i vårt tilfelle også
samkjøres med nye versjoner av systemet som kommer fra sentralt hold (internasjonalt) hvor
det også jobbes med forbedringer i henhold til universell utforming. Systemene på
Utdanningsavdelingen tilfredsstiller behovene for de fleste brukerne i dag og vil tilfredsstille
behovene til enda flere etter hvert.  Avdelingen ser likevel at det vil være vanskelig å oppfylle
alle kravene som NTNU har foreslått i  "  Forslag til kravspesifikasjoner for e-læringssystemer "
(Brev av 18.03.05,  Referansenr: 2002/903/558)  innen den foreslåtte fristen for eksisterende
IKT.

Ad 1.ledd:
Forslaget til frist for når "All ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot
allmennheten skal være universelt utformet" er satt til 1.1.2011 i lovforslaget. I forhold til
avdelingens ansvarsområder for IKT systemer ved UiB mener Utdanningsavdelingen at
1.1.2011 vil være en overkommelig frist når det gjelder ny IKT.

Når det gjelder kravet til eksisterende IKT om  at neste løsningsversjon etter denne fristen
skal være utniverselt utformet,  mener Utdanningsavdelingen at denne fristen bør forlenges.

Ad 2.ledd:
Utdanningsavdelingen er enig i definisjonen som er benyttet av "IKT" i lovforslaget, men
understreker også viktigheten av at det blir tatt hensyn til eventuell bruk av IKT på nye
områder.

Ad 3.ledd:
Utdanningsavdelingen støtter forslaget om at det bør innføres en egen hjemmel for pålegg
ved manglende oppfylling av plikten til universell utforming  av ny  IKT.

Vi er også positive til at et nytt forvaltningsorgan vil ha et informasjons- veiledningsansvar i
samarbeid med fagmiljø som eksempelvis Deltasenteret, som har betydelig kompetanse på
dette området.

Utdanningsavdelingen mener at det ikke bør være adgang til å gi pålegg om "stansing"
dersom et system ikke oppfyller alle krav til universell utforming. I utdanningssammenheng
vil dette ramme alle studentene og de ansatte på en svært uheldig måte ved at viktig
studieinformasjon ikke lenger når ut til dem som er avhengige av informasjonen i det daglige.

Vennlig hilsen

Christen Soleira
ass. Utdanningsdirektør
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