
Uttalelse fra  Kommunalt råd for funksjonshemmede  i Vestre Toten
vedr .  universell utforming  av IKT i ny  diskriminerings- og
tilgjengelighetslov.

Målet må være  at all IKT ,  inkludert systemer ,  gjøres tilgjengelig for alle.
Definisjonen er for smal og må i tillegg inkludere IKT-systemer som omfatter arbeidsliv,
skole/undervisning og transport.
Dette er nødvendig for å unngå at Norge står igjen med et krav om individuell tilrettelegging, noe som har vist
seg å være både utilstrekkelig og uegnet til å løse de store problemene som oppstår når arbeidsplasser velger å ta
i bruk et utilgjengelig system. De individuelle løsningene blir aldri fullgode og fører med seg stadige nye behov
for individuelle tilpasninger og belastninger på den enkelte arbeidstaker.

En annen ting som er utelatt i utkastet er IKT systemer for transport. Transport vil ikke komme inn i
diskrimineringsloven, men blir lagt til samferdselsloven. Det betyr at vi mest sannsynlig kommer til å få en lov
som sier at alle nye transportmidler skal være universelt utformet, men hva med annonseringssystemer på eldre
transportmidler? Hvis ikke annonseringssystemer tas inn i loven under IKT kommer vi til å vente i det vide og
det brede på dette.

Det tredje området som blir utelatt er Skole. Dette er også interne systemer. Vi må sikre at Definisjonen blir
utvides til også å gjelde systemer slik tilleggsprotokollen  til UN  convention krever.  Departementets definisjon er
for snever og vil ikke  oppfylle  kravene i konvensjonens tilleggsprotokoll.

Vi anbefaler at IKT settes inn i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven med egen tidsfrist på
3-5 år etter lovendring.

Lovens virkeområde må utvides til å gjelde også interne IKT-systemer innen arbeidsliv og
utdanning, i tillegg til transport, ikke bare IKT for almenheten.

1.01.2011 må være siste frist for innføring av ny teknologi. Det er lenge å vente for en som
ønsker å være samfunnsengasjert og delta aktivt.. Absolutt siste frist for eksisterende IKT må
være 1.1.2016.

Vi mener at tilsynsmyndigheten og klageorganet bør være samme instans. Det bør legges til
Likestillings- og diskrimineringsombudet med nemnda som overordnet klageinstans.

Pålegg i lovs form etableres når kravet til universell utforming ikke innfries. Tvangsmulkt bør
kunne benyttes.

Det bør være mulig å søke om dispensasjon fra kravene. Søknaden sendes til samme organ
som er klageinstans, Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det bør i tillegg opprettes et
eget ekspert panel som er sektorovergripende og som skal se til at alle standarder for
tilgjengelighet oppdateres

Vi mener at informasjon og veiledning bør legges til "Del-ta senteret". Deres kompetanse bør
benyttes slik at informasjonen når alle i tilgjengelig form..

Vi mener at domstolenes prøvingsadgang i saker knyttet til håndhevingen av krav om
universell utforming  av IKT ikke  skal være begrenset til å gjelde rettsanvendelsen.
Avslag /godkjenning av dispensasjonssøknader bør også kunne ankes inn for rettsapparatet.


