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FORSLAG OM INNFØRING AV TIDSFRISTER FOR KRAV OM UNIVERSELL 
UTFORMING AV IKT I NY DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOV - 
OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE 
 
Det vises til fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet av 09.07.2007 om Høring - Forslag om innføring av tidsfrister 
for krav om universell utforming av IKT i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. 
Byrådsavdeling for finans og utvikling avgir følgende høringsuttalelse på Oslo kommunes 
vegne: 
 
Oslo kommune støtter det arbeidet som er satt i gang for krav om universell utforming av ny 
IKT rettet mot allmennheten i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Oslo kommune har 
følgende kommentarer til enkeltpunkter i forslaget: 
 
Ad: Definisjon av IKT og avgrensninger 
Oslo kommune har ingen spesielle bemerkninger til definisjonen som er brukt, men vil 
allikevel kommentere avgrensningen av lovens virkeområde. Vi er usikre på 
hensiktsmessigheten i at avgrensingen skal ligge i definisjonen av begrepet IKT. Vi stiller 
spørsmål til om det er nødvendig å gjøre denne avgrensningen mot tekniske systemer, da 
avgrensningen i utgangspunktet ligger i om systemet er "rettet mot allmennheten". 
 
Ad: Kravet om at universell utforming av all IKT rettet mot allmennheten for neste 
løsningsversjon (altså ny IKT) skal gjelde fra 1. januar 2011. 
Oslo kommune støtter i prinsippet om en overgangperiode i departementenes forslag, men 
mener kravet til overgangsperiode til markedet på 6 måneder er for kort. Overgangsperioden 
bør realistisk være minimum 12 måneder, dvs. nye standarder/retningslinjer må være på plass 
senest 1. januar 2010 for at loven skal kunne tre i kraft 1. januar 2011. 
 
 Ad: Virkeområde for plikten med endelig frist 1. januar 2021 for når all eksisterende 
IKT rettet mot allmennheten skal være universelt utformet. 
Oslo kommune har ingen motforestillinger om et absolutt krav på 10 år for alle eksisterende 
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IKT løsninger rettet mot allmennheten. Med bakgrunn i at dette er et område som er i stadig 
endring/utvikling stiller vi imidlertid spørsmålet om perioden kan reduseres til 8 år. 
 
Ad: Kostnader knyttet til innføring av et krav om universell utforming av ny IKT 
Oslo kommune er i utgangspunktet enig i vurderingen fra NTNU. Deres konsekvensanalyse 
legger til grunn at det vil være beskjedne kostnader knyttet til innføringen av kravet om 
universell utforming av ny IKT og at den samfunnsøkonomiske nytten vil være positiv. Vi vil 
likevel understreke at det er usikkerhet rundt denne antagelsen, og at det bør tas behørig hensyn 
til særlige tilfeller i utformingen av loven med realistiske kost- nyttevurderinger i særskilte 
tilfeller. 
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seksjonssjef 
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