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NOU 2005 :8 "Likeverd og tilgjengelighet" - høringsuttalelse

Stavanger, 19. desember 2005

Universitetet i Stavanger har mottatt  det omfattende høringsdokumentet med forslag til ny lov om
forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven) og ønsker med dette å gi til kjenne våre synspunkter på enkelte moment som tas
opp i NOU 2005:8.

Universitetet i Stavanger ser det som viktig at Norge får et rettslig vern mot diskriminering på grunnlag
av nedsatt  funksjonsevne og ønsker det nye lovforslaget velkommen. Til tross for mye godt arbeid er
det ennå langt igjen til at funksjonshemmede er fullt inkludert i det norske samfunnet. Vi har merket
oss at flere andre land allerede har innført antidiskrimineringslover. Erfaringer fra en del av disse
landene har vist at manglende sanksjonsmuligheter har virket dempende på effekten av flere av disse
lovene. Vi ser derfor behovet for sanksjoner i forbindelse med denne loven. Vi mener det er en fordel å
benytte allerede eksisterende tilsynsorganer i forhold til denne oppgaven. Det er bestemt at
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med studentenes læringsmiljø, og vi vil anbefale at problemstillingene
i foreliggende NOU vies oppmerksomhet år tilsyn gjennomføres.

I innstillingens §3 legges det vekt på at offentlige myndigheter og arbeidslivet skal arbeide målrettet for
å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Dette ser vi på som viktig.
Vi ser at også universiteter og høgskoler er pålagt dette, og vi ønsker å arbeide for å fremme lovens
formål ved vår institusjon. Universitets- og høgskolelovens § 4-3 regulerer studentenes læringsmiljø, og
Læringsmiljøutvalget vil få som sin oppgave å følge dette opp på Universitetet i Stavanger.

Universitetet i Stavanger vil særlig støtte innstillingens § 9, som omhandler plikt til generell
tilrettelegging (universell utforming). ft-

Innstillingens § 10 om plikt til individuell tilrettelegging inkluderer universiteter og høgskoler (ved at
institusjonene får plikt til å foreta rimelig individuell tilrettelegging), mens § 11 omhandler universell
utforming av bygg og anlegg. Vi er enige med utvalget i at individuell tilrettelegging er nødvendig, men er
bekymret for at universiteter og høgskoler kun skal forholde seg til begrepet universell utforming når det
gjelder bygg og anlegg .  Vi vil unngå at alle andre områder  (IKT, undervisning ,  informasjon med mer) blir
sett  som områder hvor man kun behøver å legge individuelt til rette, og at det ikke skal satses på
inkluderende løsninger og universell utforming som hovedløsning innenfor disse områdene. Hvis dette
skjer, vil det i realiteten forårsake redusert tilgjengelighet til høyere utdanning.
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I § 11 stilles det konkrete tidsfrister for nybygg og vesentlige endringsarbeider. Gjennomføring av de
foreslåtte kravene til universell utforming vil medføre betydelige merutgifter til rehabilitering av
bygningsmassen. Dette vil være vanskelig å gjennomføre uten tildeling av ytterligere statlige midler.

Vi ser det som beklagelig at  ikke §11  ikke omhandler IKT og samferdsel .  Her støtter vi utvalgets
mindretall som foreslår at plikten til universell utforming også gjelder disse viktige feltene .  Samferdsel
er viktig for samfunnet generelt ,  og for våre studenter .  IKT har økende betydning i samfunnslivet. Dette
gjelder også innenfor høyere utdanning ,  hvor læring og formidling i sterkere grad gjøres ved hjelp av IKT.
Eksempler på dette er LMS-systemer,  elektronisk saksbehandling og generelle studentportaler som i
dag stenger ute mange studenter .  Grunnleggende og allmenne IKT-systemer bør derfor være
tilgjengelige for alle .  Nye systemer må utformes etter prinsipper om universell utforming i så stor grad
som mulig ,  eller gjøres tilgjengelig i den grad universell utforming ikke er mulig .  Systemer og
programmer må utvikles på en slik måte at individuelle tilpasninger kan gjøres.
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