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Høring  -  forslag om innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av IKT i ny
diskriminerings-  og tilgjengelighetslov

Det vises til høringsnotat fra Arbeids-  og inkluderingsdepartementet datert 4 juli 2007.

Sosial regulering av universell utforming av IKT
Vestfold fylkeskommune stiller seg positiv til at det innføres krav om universell utforming av IKT for
å sikre alle innbyggere like muligheter i "informasjonssamfunnet".

Definisjon  av IKT  i ny diskriminerings-  og tilgjengelighetslov
Det er viktig at definisjonen gjøres så klar at hensikten med loven blir ivaretatt. Fylkeskommunen
er derfor av den oppfatning at loven må være så universelt utformet at den også dekker fremtidige
teknologiområder. Forslag til tekst:

Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi knyttet og
systemer av teknologi som anvendes til å  skape,  omdanne, utveksle, mangfoldiggjøre
og publisere informasjon.

IKT er avgrenset fra teknologi og systemer av teknologi hvor hovedfunksjonen ikke er
tilegnelse, lagring, omdanning, administrering, kontroll, framvisning, publisering,
endring, utveksling, overføring eller mottak av informasjon.

Administrative konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner
Det vil bli positivt mottatt om man fra sentralt hold utvikler veiledere om universell utforming
innenfor de ulike områdene. Utviklingen av standarder og bransje register over løsninger som
oppfyller karvene ville avhjelpe kommunene og fylkeskommune i sitt arbeid med innføringen av
universell utforming.

Tidsfrister
Den generelt høy utskiftningstakten innenfor IKT området legger godt til rette for at det ikke
innføres krav med hensyn til innføringen. Det bør derfor legges til grunn at kravene til universell
utforming innføres ved neste løsningsversjon.
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Dispensasjon
I en overgangsfase bør det kunne gis dispensasjon innenfor områder det ikke finnes løsninger for
og hvor det vil være uforholdsmessig kostbart å utvikle spesialløsninger som på sikt vil bli erstattet
av løsninger hvor kravet universell utforming er ivaretatt.

Det må kunne innvilges dispensasjon der det foreligger sikkerhets- eller personvernhensyn eller
andre tungtveiende grunner til at kravene må fravikes.

Standarder
Kravene må utformes teknologiuavhengig basert på standarder slik at gamle og nye løsninger kan
leve i samme løsning. En felles standard vil kunne sikre kompatibilitet og interoperabilitet mellom
ulike produkter og leverandører. Fylkeskommunen støtter anbefalingen om at Standard Norge gis i
oppdrag å utforme en standard for universell utforming.

Økonomiske konsekvenser
Vestfold fylkeskommune deler oppfatningen i høringsnotat med hensyn til de positive effekter et
krav til universell utforming kan gi, under forutsetning av at det tas hensyn til at innføringen skal
skje ved neste løsningsversjon og at det utvikles standarder for området.

Med hilsen
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