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HØRING -  FORSLAG OM INNFØRING AV TIDSFRISTER FOR KRAV OM UNIVERSELL

UTFORMING AV IKT  I NY DISKRIMINERINGS-  OG TILGJENGELIGHETSLOV.

Generell kommentar

FKS vil uttrykke tilfredshet med det grunnlagsarbeide som AID og FAD har gjort.

Rapporten om "Konsekvensanalyse og tilgjengelighetskrav til IKT i forslag til ny

diskriminerings- og tilgjengelighetslov" har vært et nyttig informasjonstilfang som vi

opplever som et uavhengig arbeid, vel gjennomarbeidet og med nødvendig kritisk distanse

til problemer knyttet tillovgivning og regulering av IKT installasjon og bruk.

Våre medlemmer som er en uensartet gruppe, ofte med multiple funksjonssvekkelser har

særlig interesse av lovforslagets § XX når det gjelder Økonomiske og administrative

konsekvenser. Dette vil vi komme tilbake til nedenfor.

Høringskommentarer: (Her vil vi gjøre fortløpende henvisninger til sidene 1- 20 der

høringsinstansene er blitt bedt om å gi sine kommentarer.)

Definisjon av 1KT (s.4 og 5)

FKS kan slutte seg til den distinksjonen som gjøres mellom teknologi og systemer som har

som hovedfunksjon å skape og omdanne informasjon - og - teknologi og systemer som IKKE

har tilegnelse, overføring og mottak av informasjon som hovedfunksjon. AID og FAD's

definisjon dekker denne distinksjonen og anbefales innført slik det er foreslått.

Lovforankring av tidsfrist for plikten til universell innføring av IKT. (s. 5 og 6)

Vi mener at tidsfrist mv.  bør innføres ved en egen bestemmelse i diskriminerings- og

tilgjengelighetsloven.

Virkeområde for plikten  (s. 6 og 7)

Her vil mange løsninger nærmest gi seg selv ved at en følger internasjonale standarder og

internasjonal praksis. Det synes vanskelig å pålegge IKT-formidlere utenfor Norge en slik
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plikt. Der det er mulig bør konsesjonsvilkår for nasjonale radio og fjernsynsmedier inneholde

et slikt pliktpålegg.

Tidsfrister  og utarbeidelse av standarder/ retningslinjer. (s. 7, 8 og 9)

Den foreslåtte tidsfrist 1.1. 2011 virker rimelig. Vi har ingen synspunkter på at det settes en

endelig frist enten denne blir før eller etter 2021. En slik endelig frist vil det være naturlig å

sette etter at loven er begynt å virke.

Håndheving av lovpålegg (s. 10,11 og 12)

Fordi en må kunne forvente en betydelig økning av arbeidsoppgaver på dette området vil

det være naturlig å opprette et nytt forvaltningsorgan slik regjeringen har foreslått, og at

dette legges til FAD. Vi er av den oppfatning at en egen uavhengig nemnd under FAD vil

kunne være den beste løsning når det gjelder behandling av klager. Likestillings- Og

Diskrimineringsombudet vil ikke være en god løsning for klagebehandlingen; det vil bli dyrt

og uhensiktsmessig å bygge opp ny kompetanse her.

Tilsynsmyndighetens reaksjoner. (s. 12 og 13)

Vi ser det som naturlig at det innføres i administrative reaksjoner mot virksomheter som ikke

oppfyller lovpålagte krav. Dette bør føre til at det i loven tas inn nødvendig hjemmel for

slike reaksjoner. Tvangsmulkt kan være en slik reaksjonsform.

Dispensasjoner (s.14)

Som det følger fra vårt tilsvar på ovennevnte punkt om håndheving, så vil det være naturlig

at det tiltenkte forvaltningsorgan under FAD også tar hånd om eventuelle dispensasjoner.

Informasjon og veiledning. (s.14)

Gjennom et nytt forvaltningsorgan under FAD er det naturlig at informasjon og veiledning

blir en av de naturlig pålagte arbeidsoppgaver.
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Domstolenes overprøvingsadgang . (s. 15)

Vi føler at det kun må være rettsanvendelsen som kan prøves for en domstol. De foreslåtte

frister synes rimelige og for øvrig i overensstemmelse med nåværende rettspraksis i saker

om rettsanvendelsesspørsmål.

Økonomiske og administrative konsekvenser. (s. 18, 19 og 20)

For FKS sine medlemmer som i tillegg til det å skulle utstå kroniske smerter så er det mange

som har multiple lidelser og nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker å bli hørt når det gjelder å

strekke universalitetsbegrepet så langt det er mulig, slik at vi får et IKT verktøy som kan

dekke behov hos flest mulig av våre medlemmer. Vi kunne også tenke oss et nærmere

samarbeid med det forvaltningsorgan som skal håndtere IKT i fremtiden - og vi vil stå til

tjeneste med informasjon om de dagliglivsbehov som er fremtredende for vår gruppe.

Ellers så peker den vedlagte konsekvensanalyse på mange mulige fremtidige

rasjonaliseringsgevinster. Vi tror at Norge som et lite land bør være særlig oppmerksom på

det som skjer i verden rundt oss, og vi bør kanskje være villige til raskere å ta i bruk nye IKT

virkemidler enn vi tradisjonelt har gjort tidligere. Det er ingen grunn til å holde på egne

ordninger eller standarder der disse internasjonalt er gått ut på dato.

Bergen 01.10.07

For FKS/Foreningen for Kroniske Smertep4slenter

Sentralstyret
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