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Høringsuttalelse om forslag om innføring av tidsfrister for krav om
universell utforming av IKT

Det vises til høringsbrev av 4. juli 2007.
Fylkesmannen i Oppland har et særskilt fokus på universell utforming og oppfølgingen av
forskriften i kommunene i fylket. Fylkemannen har nedsatt en egen referansegruppe som
følger utviklingen på området.

Fylkesmannen mener det er viktig at IKT også omfattes av de forpliktelsene virksomheter har
for å legge til rette for universell utforming. Vi slutter oss til det forslaget til definisjon av IKT
i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov som er gjengitt i høringsbrevet. Når det er sagt, vil
vi påpeke at den tekniske utvikling på området foregår med akselererende hastighet som ofte
er kjennetegnet ved en større grad av teknisk integrering, instrumenter som stadig bli mindre i
størrelse og mer komplisert å bruke for en stadig større del av befolkningen. Det er derfor
ekstra viktig at den tekniske utvikling på IKT-området tar med seg hensynet til marginale
brukere i sine utviklingsstrategier.

Vi er enige i at tidsfrister for plikten til universell utforming for all ny IKT tas inn i den nye
loven. I utgangspunktet bør plikten omfatte all ny IKT som retter seg mot allmennheten, men
det kan være områder hvor teknologien fortsatt er sparsomt utviklet og hvor målgruppen er
svært liten. I slike tilfelle bør det åpnes for tidsmessige dispensasjoner. IKT er som nevnt i
rivende utvikling noe som tilsier at eksisterende utstyr som regel raskt blir skiftet ut. Det
synes derfor hensiktsmessig å knytte plikten bare til nyanskaffelser.

Unntak bør være "minibanker" og betalingsautomater som har en såpass allmennyttig
funksjon og bør kunne brukes av alle så snart som mulig slik at det kunne være
hensiktsmessig å innføre en tidsbegrensning for utskifting av disse. Tidsfristen for utskifting
av gamle minibanker og betalingsautomater bør da ikke settes lengre frem i tiden enn det som
er ønskelig og realistisk for en slik utskifting altså vesentlig tidligere enn det som er angitt i
forslaget.

Når det gjelder hvilket organ som egner seg best som tilsynsmyndighet, er vi også av den
oppfatning at det å legge en slik funksjon til Likestillings- og diskrimineringsombudet ikke er
hensiktsmessig. Erfaringer fra helsesektoren bekrefter at det er viktig av hensyn til brukerne å
holde tilsynsfunksjon og ombudsfunksjon atskilt.
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Fylkesmannsembetet er et statlig tilsynsorgan. Flere fagavdelinger som allerede er involvert i
arbeidet med universell utforming har lang og god tilsynserfaring både med integrerte
systemer og med tekniske utførelser. Tilsynet med universell utforming av IKT bør ses i
sammenheng med kravene om og oppfølgingen av universell utforming generelt i samfunnet.
Det er også på dette området viktig med et desentralisert engasjement. Vi mener derfor at
tilsynsfunksjonen bør legges til Fylkesmannen. Det betinger en kompetanseoppbygging på
fylkesnivå samt muligvis en sentral enhet i departement/direktorat som kan ivareta
spisskompetansen. Klager på tilsynet bør behandles av Fornyings- og
administrasjonsdepartementet selv eller dets nyopprettede forvaltningsorgan slik som det er
foreslått.

Det bør innføres en egen hjemmel for å gi pålegg ved manglende oppfyllelse av plikten til
universell utforming av IKT og det bør være mulig for tilsynsmyndigheten som en siste
mulighet, å kunne ilegge tvangsmulkt.

Vi er enige i at det bør innføres en dispensasjonsadgang  for kravet  om universell utforming.
Ordningen bør håndheves  av det nye  forvaltningsorganet  i FAD. Vi slutter  oss videre til at
domstolenes prøvingsadgang begrenses til å gjelde rettsanvendelsen og at det settes en
søksmålsfrist på tre måneder.
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