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Forslag om innføring  av tidsfrister for krav om  universell utforming  av IKT i ny
dikriminerings og tilgjengelighetslov  -  høring

Vi viser til høring - forslag om innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av IKT i ny
diskrimerings- og tilgjengelighetslov. Med dette følger en foreløpig høringsuttalelse med forbehold
om fylkesutvalgets behandling av uttalelsen i neste møte 25. oktober 2007.

Fylkestinget vedtok i juni 2007 at fylkeskommunen bør være i forkant på området universell
utforming, og forventer at fylkeskommunen over tid vil få flere og mer konkrete krav på området.
Fylkestinget forventer videre at administrasjonen følger opp dette arbeidet videre, og viser til en
intern rapport med forslag til tiltak på ulike områder. I denne rapporten er blant annet IKT omtalt
som et tema for arbeidet med universell utforming.

Akershus fylkeskommune synes det er fornuftig at tidsfrister for krav om universell utforming av
IKT forankres i ny diskrimerings- og likestillingslov, og at virkeområdet for plikten omfatter all
IKT rettet mot allmennheten.

Det foreslås en endelig frist 1. januar 2021 for når all eksisterende IKT rettet mot allmennheten
skal være universelt utformet. For fylkeskommunens del er det ikke behov for en så lang tidsfrist.

Det bør vurderes om fristen for når all eksisterende IKT rettet mot allmennheten skal være
universelt utformet kan settes noe tidligere enn 2021.

Med vennlig hilsen

arald K. o e
vlkesrådm
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