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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 departementets høringsbrev av 04.07.2007 vedrørende ovennevnte.

HSH uttalte seg ved brev av 13.01.2006 om forslagene i NOU 2005:8 Likeverd og
tilgjengelighet, herunder forslagets § 9 om plikt til generell tilrettelegging (universell
utforming) og § 11 om plikt til universell utforming av bygg og anlegg mv.
Høringsuttalelsen følger for ordens skyld vedlagt.

Som redegjort for i nevnte høringsuttalelse er HSH generelt positiv til prinsippet om
universell utforming, og er i utgangspunktet enig i at en rettslig regulering vil kunne
bidra til bedre tilgjengelighet. På et område som IKT ser vi også at det vil kunne
innebære en markedsfordel å tilby produkter/tjenester som er universelt utformet.
En lovfestet plikt til slik utforming fordrer imidlertid en fleksibel regulering som tar
hensyn til alle involvertes interesser.

I forslaget i NOU 2005:8 til § 9 i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er universell
utforming regulert i form av en rettslig standard, hvor alle relevante momenter vil bli
vurdert i det enkelte tilfelle. Det vil dermed kunne foretas skjønnsmessige
avveininger hvor ulike relevante hensyn vil bli tillagt vekt. Det fremgår av både NOU
2005: 8 og høringsnotatet i nærværende sak at den foreslåtte § 9 også vil omfatte
krav til universell utforming av IKT-løsninger. En slik bestemmelse vil være fleksibel i
forhold til at kravene endres i takt med den generelle utviklingen over tid. HSH
mener at en slik fremgangsmåte bør brukes ved innføringen av prinsippet om
universell utforming på alle områder, herunder 1KT.

På samme måte som HSH stilte seg kritisk til den foreslåtte § 11 i NOU 2005:8 om
plikt til universell utforming av bygg og anlegg mv, anser vi det som viktig at det
heller ikke på andre områder som IKT utvikles regler/normer som er absolutte. Det er
nødvendig med mer skjønnspregete regler hvor ulike hensyn tillegges vekt, og hvor
det også er rom for å ta hensyn til interesser og behov hos de bedrifter som vil bli
omfattet av lovkravet.

Det bemerkes i den forbindelse at konsekvensene av lovforslaget i høringsnotatet
fremstår som usikre. For det første synes rekkevidden av de foreslåtte reglene
usikker. Det vises i høringsbrevet til eksempler som minibanker, betalingsterminaler
og internettsider, men forslagets definisjon av IKT er så vidt vid og generell at det er
vanskelig å helt se omfanget av lovreguleringen med hensyn til hvilke tekniske
løsninger og  typer virksomheter som vil bli omfattet. Det fremgår videre av
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konsekvensanalysen til NTNU Samfunnsforskning at det ikke har "vært mulig å
fremskaffe konkrete,  monetære beregninger av kostnader og nytte innenfor rammen
av utredningen".  Det bemerkes også at andre land som det er vist til i NTNUs analyse
ikke synes å ha så vidtgående lovkrav som det her legges opp til ,  slik at man heller
ikke har tilstrekkelige erfaringer å bygge på i så måte.  Disse usikkerhetsmomentene
taler etter vår oppfatning mot å innføre absolutte regler på dette området.

HSH går på denne bakgrunn mot høringsforslaget om innføring av tidsfrister for krav
om universell utforming av IKT.
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