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Høring  -  Forslag om innføring  av tidsfrister for krav om  universell utforming av
IKT i ny  diskriminerings -  og tilgjengelighetslov

Vi viser til brev av 4.7.2007  vedrørende ovennevnte sak.

Barne- og likestillingsdepartementet har følgende innspill til kapittel 8.2  Hvilken
myndighet bør håndheve  kravene?

Barne- og likestillingsdepartementet noterer seg at det skal opprettes et nytt
forvaltningsorgan under Fornyings- og administrasjonsdepartementet som skal arbeide
med utvikling av universell utforming. I høringsnotatet omtales dette som en aktuell
håndhevingsinstans for den nye lovbestemmelsen. Likestillings- og
diskrimineringsombudet nevnes som et alternativt, men mindre egnet
håndhevingsorgan.

BLD deler høringsnotatets innvendinger mot å legge tilsynsoppgaven til Likestillings-
og diskrimineringsombudet. Kontroll med fristoverholdelse og myndighet til å
dispensere har karakter av tilsynsoppgaver som tradisjonelt er lagt til ordinære
forvaltningsorganer. Oppgaven anses mindre egnet for et ombud (som LDO) som skal
ha en fri og uavhengig rolle med mulighet for også å kritisere forvaltningens praksis.

BLD mener det er uheldig om ombudet skulle få en slik dobbeltrolle som den
alternative løsning vil innebære. Ombudet må da på den ene siden forvalte en
dispensasjonspraksis med potensielle negative konsekvenser for personer med nedsatt
funksjonsevne, og på den andre side være et talerør mot all (også offentlig)

os esse on ora esse e e on an-  og
administrasjonsavdelingen

s an er

Postboks 8036 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 Telefaks Bente Bakken
0030 Oslo Org no. 22 24 9515 22242246

972 417 793



diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Som høringsnotatet er inne på, samsvarer en tilsynsoppgave som krever regulær

vedtakskompetanse dårlig med nåværende hovedprinsipp for ombudets kompetanse -
nemlig at ombudet har kompetanse til å avgi ikke-bindende uttalelser og vedtak bare i
særskilte hastesaker.

På denne bakgrunn ser Barne- og likestillingsdepartementet det som svært lite ønskelig
at håndhevingsoppgaven legges til ombudet.

Med hilsen

Lars Audun rani (e.f.)
Bente Bakken

Side 2


