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Høringsuttalelse  -  forslag om innføring av tidsfrister  for krav  om universell
utforming  av IKT  i 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.

For NLBs brukere vil innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av IKT være
av stor betydning. Mangel på universelt utformet teknologi ekskluderer i dag mange av
våre brukere fra likeverdig deltakelse i informasjonssamfunnet. Universell utforming av
IKT vil dessuten kunne bidra til et forbedret brukergrensesnitt, noe som vil være til nytte
for alle landets innbyggere.

Definisjon av IKT
NLB slutter seg til forslaget til definisjon av IKT i en ny diskriminerings- og
tilgjengelighetslov, men mener det er behov for at en nærmere presisering av IKT og
universell utforming blir gitt i forskrift fra departementet.

I St. meld nr. 17 (2006-2007)  er det et uttalt mål at alle skal kunne delta i
informasjonssamfunnet,  og under tiltak i meldingen varsles det blant annet at
kvalitetsvurderingen av offentlige nettsteder skal trappes opp.  NLB understreker at for å
nå målet om at alle skal kunne delta i informasjonssamfunnet,  er det nødvendig at krav
om universell utforming også gjelder teknologi og systemer  tilknyttet nettstedene. Filer
publisert av offentlige instanser,  bibliotekkataloger og nettapplikasjoner som Fronter, kan
nevnes som eksempler her.
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Lovforankring av tidsfrister for plikten til universell utforming av IKT
NLB slutter seg til at tidsfrister for universell utforming av IKT lovfestes i en ny
diskriminerings- og tilgjengelighetslov. En ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov vil
være av stor betydning for å nå grunnleggende mål om deltakelse og inkludering i
informasjonssamfunnet.

Virkeområde for plikten
For å sikre allmennhetens tilgang til IKT, er det nødvendig at både offentlige og private
virksomheter omfattes av forslaget.

Tidsfrister  og utarbeidelse av standarder/retningslinjer
NLB ber departementene vurdere om krav om universell utforming av all  ny  IKT rettet
mot allmennheten kan gjennomføres tidligere enn innen den foreslåtte fristen satt til
01.01.2011.

Dersom krav om universell utforming for  eksisterende  IKT skal gjelde for neste
løsningsversjon, kan det i en del tilfeller bli vanskelig å vurdere hva som skal defineres
som ny løsningsversjon. Dette kan særlig gjelde web-løsninger. NLB mener lovforslaget
må inneholde en endelig frist for når  all  eksisterende IKT rettet mot allmennheten skal
være universelt utformet. Den foreslåtte tidsfristen 01.01.2021 kan synes lite ambisiøs.
NLB foreslår at det settes en langt kortere frist, og peker på at konsekvensanalysen
vurderer en tidsfrist for all eksisterende IKT på åtte eller ti år som aktuell.

Nærmere håndheving av lovpålegg
NLB slutter seg til at tilsynsmyndigheten legges til Direktoratet for forvaltning og IKT
under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Bruk av tvangsmulkt kan være hensiktsmessig for å sikre etterlevelse av loven, men det
er viktig at departementet også tar i bruk andre tiltak, som informasjon og veiledning, for
å sikre gjennomføring av universell utforming av IKT rettet mot allmennheten.

NLB er positiv til at det innføres en dispensasjonsadgang fra kravet om universell
utforming av ny IKT.  Dersom fristen for universell utforming av all ny IKT rettet mot
allmennheten settes til 2011,  og fristen for eksisterende IKT til 2015, kan det i
enkelttilfeller være urimelig å kreve at denne fristen overholdes.  NLB mener at
Direktoratet for forvaltning og IKT bør få ansvaret for å behandle søknader om disse
dispensasjonene,  og at det opprettes en nemnd som kan behandle eventuelle klager.
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