
ARBEIDS- OG INKLUOERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT
KYSTVERKET
HOVEDKONTORET

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

08 OKT 1007

Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato
200700733- /MA 07/03495-2 008 Lidvard Måseide 27.9.2007

Høring - Forslag om innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av IKT i
ny diskriminerings -  og tilgjengelighetslov
Kystverket viser til høringen og har følgende kommentarer til høringsnotatet:

Kystverket blir ikke så langt vi ser i dag berørt av typiske publikumsløsninger som
billettautomater, selvbetjeningssystemer, informasjonssystemer el. likn.

Følgende to områder vil kunne berøre Kystverket i særlig grad:

- Krav til universell utforming av våre Internettsider, særlig de som henvender seg til
allmennheten.

- Krav til universell utforming av elektroniske skjemaer for søknader, tillatelser etc.

En overveiende del av Kystverkets internettsider henvender seg til næringsliv og offentlige
myndigheter, og i liten grad til allmennheten. Kystverket har likevel fortsatt en vei å gå for å
oppfylle disse kravene fullt ut. Tiltak som talesyntese er ikke tatt i bruk på våre nettsider,
men slik høringsnotatet beskriver kostnadene ved dette, synes det ikke være
uoverkommelig å ta dette i bruk innen fristen for prioriterte tjenester hvis dette skulle bli
nødvendig.

Ved innføring av lovpålegg om universell utforming av IKT, regner vi med at leverandører
også vil tilpasse seg disse kravene og bistå med praktiske løsninger, og at det derfor vil
være mulig å oppfylle kravene innen de frister som er gitt i lovforslaget.
Vi mener at forslagene i høringsnotatets kap. 9 virker fornuftige, og at det kan være behov
for å gjøre slikt tiltak for å sikre universell utforming av IKT innen rimelig tid.
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