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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  Deres høringsbrev  av 4.7.2007  om "Forslag om innføring av tidsfrister  for krav om  universell
utforming  av IKT i ny  diskriminerings -  og tilgjengelighetslov ,"  vedlagt høringsnotat og
konsekvensanalyse  fra NTNU.

Posten Norge har gjennomgått høringsnotat med vedlegg, og har følgende kommentarer til aktuelle
kapitler/punkter i høringsnotatet:

1. Generelt om krav til universell utformin av Postens leverin s likti e tenester

Postens konsesjon, gjeldende for perioden 1.1.2007 til 31.12.2010, har bl.a. krav om at Posten skal
tilstrebe universell  utforming  av leveringspliktige tjenester og av de ulike informasjonskanalene .  Videre
pålegges Posten å involvere de funksjonshemmedes organisasjoner i sitt arbeid med betydning for
brukernes tilgjengelighet til de leveringspliktige tjenestene. For å møte kravet om involvering, har Posten
allerede under etablering et brukerforum med representasjon fra funksjonshemmedes fellesorganisasjoner.

Postens  leverin s likti e tenester  omfatter etter dagens postlov og konsesjon; brevpost inntil 2 kg, avis-
og bladsendinger inntil 2 kg og pakkepost inntil 20 kg. I tillegg inngår et utvalg tilleggstjenester som;
postoppkrav, rekommandasjon, verdisending, omadressering og retur.

Universell utforming av Postens leveringspliktige tjenester vil først og fremst være knyttet til den
infrastruktur som tjenestene tilbys og distribueres gjennom, men også i noen grad utforming av blanketter
og etiketter som brukes for de aktuelle sendingskategorier. Følgende infrastrukturelementer omfattes av
konsesjonens krav om universell utforming:

• Postkontornettet med ca 1500 egen- og 3. partsdrevne enheter (Postkontor og Post i Butikk).
• Postens telefonbaserte kundeserviceløsninger (Postens Kundeservice - 810 00 710).
• Selvbetjeningsløsninger for inn-, utlevering og kjøp av leveringspliktige tjenester og utføring av

grunnleggende banktjenester (Postautomater, andre postale selvbetjeningsautomater, utplasserte
kunde-PCer og Postens egne minibanker).

• Postkasser for innlevering av leveringspliktige sendinger (røde og gule innleveringspostkasser)

Når det gjelder Postens  in ormasonskanaler  mht krav om universell utforming, vil det først og fremst
omfatte utvalgte informasjonsbrosjyrer (generelle leveringsbetingelser, prisliste med mer), våre
kundemagasiner og Postens internettportal (www.posten.no ).
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Et fremtidig krav om universell utforming av  n o eksisterende  IKT rettet  mot allmennheten ,  vil etter vår
vurdering av høringsnotatet omfatte alle Postens IKT-løsninger som bidrar til å muliggjøre allmennhetens
tilgang til de nevnte postale infrastrukturelementer og informasjonskanaler.

2. Kommentarer til hørin snotatets ka itler med under unkter

Ad kt 4 De anis *on av IKT
Ingen kommentar.

Ad kl 5 Lov  orankrin av tids rist or likten til universell ut ormin av IKT
Posten har  ingen prinsipiell  motforestilling mot at tidsfrister for plikt til universell utforming av IKT
lovfestes i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

Post- og teletilsynet (PT) fører i dag tilsyn med at bl.a. Posten Norge oppfyller postregelverket og
tilhørende konsesjon. Posten forutsetter at det etableres en effektiv og god rolle-/ansvarsdeling mellom PT
og eventuelle nye/andre tilsynsmyndigheter med fremtidig ansvar for håndheving av ny diskriminerings-
og tilgjenglighetslov.

Ad kt 6 Virkeområde or likten
Posten har ingen innvendinger til forslaget om at virkeområdet for plikten er all IKT som retter seg mot
allmennheten. For Postens del vil det innebære at alle IKT-løsninger vi velger å tilgjengeliggjøre for
allmennheten gjennom våre salgs- og servicekanaler og -konsepter, vil omfattes av et eventuelt fremtidig
lovkrav om universell utforming av IKT.

Typisk vil dette for Posten omfatte infrastrukturelementer som automater, minibanker og andre
selvbetjeningsløsninger hvor IKT vil være en forutsetning for tilgangen til og bruk av tjenesten
(hovedløsningen).

Ad kt 7 Tids  rister o utarbeidelse av standarder / retnin slin *er
Posten understreker viktigheten av at det legges opp til en fleksibel innfasing ved at det gis romslige
tidsfrister for gjennomføring av universell utforming både for  nY  og  eksisterende  IKT-løsninger. Det må
være tidsfrister som med gode marginer dekker normal uskiftningssyklus. I denne sammenheng må de
aktuelle IKT-løsninger med lengst levetid være premissgivende.

Som Posten tidligere har meddelt til NTNU Samfunnsforskning AS i tilknytting til konsekvensanalysen,
har Postens systemer og løsninger på dette området historisk lang levetid. Dersom tidsfristene blir for
knappe vil Postens kostnader knyttet til implementering bli uforholdsmessig høye. Dette fordi Posten da
vil måtte skifte ut aktuelle IKT-løsninger på et tidligere tidspunkt og med hyppigere frekvens enn ift
normal utskiftingssyklus.

Posten anbefaler derfor at frist for universell utforming av yy IKT bør settes  til 1. ianuar 2015, og at
kravet for  eksisterende  IKT settes til første versjon etter denne dato. Vi mener videre at det ikke bør settes
noen siste frist for når eksisterende IKT skal være universelt utformet.

Ad kt 8  Nærmere om håndhevin av lov åle

Ad kt 8.2 Hvilken m ndi het bør håndheve kravene?
Posten har ingen kommentarer utover hva vi tidligere har anført under pkt 5, 2. avsnitt.

Ad kt 8.3. Reaks'ons ormer ved brudd å tids ist
Posten ser det som naturlig at oppnevnt tilsynsmyndighet etter loven, gis egen hjemmel for å kunne gi
pålegg til virksomheter som innen bestemte tidsfrister ikke oppfyller plikten til universell utforming av
sine IKT-løsninger.
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Posten er imidlertid ikke enig i at det skal åpnes mulighet for at tilsynsmyndighet skal kunne fastsette
tvangsmulkt ved manglende oppfyllelse av pålegg. Her bør tilsynsmyndigheten alternativt inntil videre
kunne nekte virksomheten å utplassere ny IKT-løsning i det offentlige rom til allmennhetens bruk. I slike
tilfeller må tilsynsmyndighet i hht gitt pålegg, nærmere konkretisere hva som må forbedres for at kravet til
universell utforming skal oppfylles for den aktuelle IKT-løsning.

Ad kt 8.4. Ad  an til dis ensas *on
Det er vår vurdering at søknad om dispensasjon fra universell utforming bør behandles av et eget
forvaltningsorgan /nemnd .  Det bør være et klart skille mellom klageorgan og myndighet for behandling av
søknader om dispensasjon.

Ad kt  8.5 In ormas  *on o veilednin
Ingen kommentar.

Ad kt  8.6. Be ensin er i domstolens over røvin sad an
Det bør etter Postens oppfatning ikke gjøres begrensinger i domstolens overprøvingsadgang i denne type
saker.  Behandling av denne type pålegg og dispensasjoner ,  bør skje etter vanlige rettsregler og praksis for
rettslig overprøving.

Ad kt 11 Økonomiske  o administrative  konsekvenser

Posten har et omfattende multikanal salgs- og servicenett med mange kundekontaktpunkter - både fysiske
og elektroniske. Gjennom utstrakt bruk av IKT vil Postens tjenester gjøres tilgjengelig for allmennheten i
disse kundekontaktpunktene.

Postens merkostnader for universell utforming av IKT vil først og fremst være drevet av antall tiltak og
omfang av nye løsninger i følgende kanaler og konsepter:

• Postkontornettet;  Anskaffelse av skranke-/teleslynge, tilpassing av køsystem og kunde-PCer
utplassert i kunderom.

• Telefonbasert Kundeservice;  Tilrettelegge for bruk av teksttelefon og SMS-tjenester i Postens
Kundeservice.

• Internettportal;  Tilrettelegge for variabel skriftstørrelse og eventuell bruk av talesyntese på
posten.no.

• Automater og selvbetjeningsløsninger;  Minibanker, Postautomat og andre typer postale
selvbetjeningsautomater.

Før ansvarlige myndigheter nærmere har definert standarder og retningslinjer for universell utforming av
IKT med tilhørende regleverk, vil det være vanskelig for Posten å antyde nivå for selskapets merkostnader
for uvikling, innkjøp og drift av løsningene. Nivået vil både være avhengig av omfanget i krav til
universell utforming og tidsfrister for gjennomføring.

Med vennlig hilsen

stin Bergum
direktør

Gjenpart:  Samferdselsdepartementet  (til orientering)


