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Høring

Det vises til brev fra Justisdepartementet 07.07.05. Utdanningsdirektoratet har følgende
merknader  til NOU 2005 :  8 Likeverd og tilgjengelighet

Til § 1 Formål

I formålsparagrafen sies det at lovens formål er å sikre likeverd og fremme like
muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og å hindre
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Utdanningsdirektoratet er spørrende til om likeverd kan sikres gjennom denne loven, og
som følge av det om begrepet likeverd er dekkende for denne lovens formål.
Utdanningsdirektoratet foreslår derfor at likestilling tas inn som begrep i
formålsparagrafen. Det kan imidlertid tenkes at loven kan bidra til å fremme likeverd
gjennom å sikre likestilling med like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig
av funksjonsevne, og å hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Til § 3 Virkeområde

Det fremgår av merknadene at både privat og offentlig sektor omfattes av forslaget, jf
også pkt 10.3.1 om saklig virkeområde. I pkt 4.6.7 er det en beskrivelse av
opplæringsloven og relevante bestemmelser i loven i denne sammenheng. Slik vi ser det,
bør det også være en henvisning til friskoleloven, Lov 04.07.03 nr 84, slik at det kommer
tydelig frem at skolevirksomhet etter friskoleloven omfattes av lovforslaget. I pkt.
10.12.5.5 Skole og utdanning i utredningen er det blant annet er uttalt:  ".. Når dette
sees  i sammenheng med de offentlige støtte- og godkjenningsordningene som gjelder,
finner utvalget ikke grunn til å skille mellom offentlige og private grunnskoler og
videregående skoler.... ";

Vi viser til at skoler godkjent etter friskoleloven i hovedsak finansieres gjennom
statstilskudd.
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Til § 10 Plikt til individuell  tilrettlegging

Etter andre ledd foreligger det en plikt for skole- og utdanningsinstitusjoner til å foreta
rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre likeverdig
opplærings- og utdanningsmuligheter. Det er vist til opplæringsloven regler om
skolemiljø. jf kap. 4.7.3.3 i utvalgets utredning. Vi viser i den forbindelse til at
opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø også gjelder for elever i godkjente
friskoler, jf friskoleloven § 2-4 andre ledd. Vi mener det bør fremgår av merknadene.

Til § 11 Plikt til  universell utforming av bygg og anlegg

§ 11 Plikt til universell utforming av bygg og anlegg bør også inkludere IKT og
samferdsel. Dette er ofte en forutsetning for å gjøre bygg og anlegg tilgjengelig for
personer med nedsatt funksjonsevne.

Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring har på selvstendig grunnlag
skrevet et høringssvar. Dette er vedlagt.

Me vennlig hilsen

enche Tove Cajina Liv Frilseth
områdedirektør avdelingsdirektør

Vedlegg: 1
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