
Forslag om innføring av tidsfrister for krav om universell
utforming av ikt i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

Høringssvar fra Seniornett Norge.
For Seniornett Norges målgruppe er krav om universell utforming av IKT med tilhørende
standarder og retningslinjer svært viktig og vi støtter derfor lovfesting av et slikt krav fullt ut.
Fra vårt ståsted er det lovfestingen i seg selv og så i neste omgang innholdet av standarder og
retningslinjer som står i fokus. Det er derfor flere av spørsmålene i høringsnotatet som ligger
på siden av vårt interessefelt og også er utenfor hva vi føler å ha kompetanse til å mene noe
om. Vi tar likevel i nedenstående for oss spørsmålene slik de er gitt i notatet. De vi føler
ligger utenfor vårt område har fått kommentaren "Nøytral".

Forslaget til definisjon av IKT.
Støttes.

Synspunkter på lovforankring.
Nøytral.

Virkeområde for plikten.
Støttes.

Tidsfrister  og utarbeiding av standarder / retningslinjer.
Vi ønsker at kravet skal gjelde fra et så tidlig tidspunkt som mulig både for neste
løsningsversjon og for all  eksisterende  IKT rettet mot allmennheten. Men vi innser at det må
gis tid til å utforme standarder / retningslinjer og  støtter derfor forslaget om en frist for neste
løsningsversjon fra ]Januar 2011.

Det må også gis rimelig tid til å erstatte eksisterende systemer med nye. Men en endelig frist
1 januar 2021 for når all eksisterende IKT skal være universelt utformet syns vi er for lenge.
Noe press må man kunne legge på de som har systemer som ikke tilfredsstiller kravene. Vi
foreslår at  denne fristen settes til ]januar 2018.  10 år+ fra i dag bør være nok.

Når det gjelder utforming av standarder og retningslinjer vil vi gjerne bidra ved å gjøre vårt
nettverk av seniornett klubber og ikt brukere tilgjengelig som en slags "test-lab" - noen som
kan gi tilbakemelding på konkrete forslag og kanskje komme med egne forslag.

Plassering av tilsynsmyndighet og organ for klagebehandling.
Nøytral.

Egen hjemmel for pålegg ved manglende oppfyllelse og åpning for å fastsette
tvangsmulkt.
Støttes.

Dispensasjonsadgang og i så fall hvilket organ.
Støtter at det bør innføres en dispensasjonsadgang. Er nøytral til hvilket organ.
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Syn på organisering av informasjons- og veiledningsarbeidet.
Informasjon og veiledning er meget viktig og bør prioriteres høyt. Vi har ikke sterke meninger
om hvem det bør samarbeides med men vil tro at bransjeorganisasjonene IKT Norge og
Abelia er aktuelle.

Begrensninger i domstolenes overprøvingsadgang.
Nøytral.


