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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 Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 4. juli 2007.

Departementet ønsker tilbakemelding på en rekke spørsmål angående innføring av tidsfrister for
krav om universell utforming av IKT.

Brønnøysundregistrene støtter intensjonen med en lovforankring av tidsfrister for universell
utforming av IKT i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, men finner det vanskelig å gi full
tilslutning siden konsekvensene ikke er i gitt. Det er ikke er utarbeidet forskrifter, standarder og
retningslinjer for dette arbeidet. Omfanget er derfor ikke kjent. Av samme grunn finner vi det
vanskelig å komme med tilbakemeldinger på flere av de punkter som er berørt i høringen. Innholdet
i retningslinjer og standarder vil være av stor betydning for hvilke krav som vil stilles og som
løsningene må støtte.

På generelt grunnlag mener vi det er viktig at retningslinjene utarbeides slik at de er
teknologinøytrale og ikke blir utdatert i forhold til pågående og kommende utvikling i bruk av
teknologi. Dette er et område som er i hurtig endring og det er vanskelig å forutsi hvordan
utviklingen er 15 - 20 år fram i tid.

I høringsdokumentet forelås det at universell utforming av all IKT rettet mot allmennheten for neste
løsningsversjon (ny IKT) skal gjelde fra 1. januar 2011 og at all eksisterende IKT rettet mot
allmennheten skal være universelt utformet innen 1. januar 2021. Med utgangspunkt i at arbeidet
med forskrifter, standarder og retningslinjer ikke er gjennomført mener vi det er for tidlig å kreve at
alle nye løsninger skal oppfylle krav til universell utforming innen 1. januar 2011. Som målsetting for
arbeidet kan vi likevel støtte en slik tidsfrist.
I høringsdokumentet antas det at 6 måneder er tilstrekkelig tid for å implementere kravene i nye
løsninger, noe vi antar vil være for kort tid. Som vi har vært inn på tidligere mener vi det er vanskelig
å si hvordan utviklingen innen IKT vil være de neste 15 - 20 årene. Så lenge det i tillegg ikke er
utarbeidet standarder og retningslinjer har vi ikke grunnlag for å si at eksisterende IKT skal
tilfredsstille krav til universell utforming innen 2021.

Brønnøysundregistrene mener støtteordninger for innføring av universell utforming er nødvendig og
er positive til at forvaltningen av en støtteordning plasseres i det nye forvaltningsorganet i FAD.
Kompetanse innen feltet som allerede finnes i denne organisajonen kan dermed gjenbrukes. Vi vil
samtidig understreke at det vil være nødvendig å øke både kompetanse og kapasitet på dette
området.
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Side 2

Konsekvensanalysen fra NTNU legger til grunn at det vil være beskjedne kostnader knyttet til
innføring av et krav om universell utforming  av ny  IKT. Vi stiller oss kritiske til at kostnadene blir så
små som det kommer fram i konsekvensanalysen. Avhengig av hva som kommer i forskrifter,
standarder og retningslinjer, kan kostnadene bli meget store. Også sett i forhold til det antall brukere
som vil ha nytte av tilretteleggingen vil kostnadene være store.

Som en følge av at vi antar at kostnadene vil bli større enn hva konsekvensanalysen fra NTNU
legger til grunn, mener vi det må klargjøres hvordan dette arbeidet skal finansieres. Støtteordninger
for å stimulere innføring av systemer med universell utforming bør vurderes i stedet for
straffereaksjoner som for eksempel tvangsmulkt dersom kravene ikke blir fulgt.
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