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FØRING - NOU 2005:8 ØEØ OG TILGJENGELIGHET

1 3  JAN 2006

Vi viser til skriv fra Justis- og politidepartementet datert 7. juli 2005 vedrørende Øring
av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet.

I NOUen slås det fast at utvalget går inn for at loven bør gjelde på alle
samfunnsområder "i riket" - dvs. fastlands-Norge, men med unntak for valg og
handlinger som er en naturlig del av familielivet eller er av personlig karakter. I
utgangspunktet vil derfor loven omfatte de fleste av Forsvarets primæraktiviteter i
Norge. Imidlertid legges det opp til at forbud mot diskriminering begrenses av at visse
former for forskjellsbehandling kan aksepteres. Utvalget går inn for at begrensningen i
diskrimineringsforbudet nedfelles i en generell regel som krever  skjønnsmessig
vurdering, og at gjeldende rett på arbeidslivets område  gjennomføres  gjennom dette
forslaget.

Etter Forsvarsdepartementets syn gir de foreslåtte begrensninger i
diskrimine ringsforbudet grunnlag for  å videreføre dagens kravkatalog,  forvaltning og
disponeringssystem  for militært  og øvrig beordringspliktig persone ll  i Forsvaret uten
endringer.

Når det gjelder endringer av andre lover for å sikre tilpasning til lovforslaget, antas
dette å berøre Forsvaret hva angår Plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77. Det legges
vekt på at intensjonen i Handlingsplanen for universell utforming i best mulig grad
følges ved nyinvesteringer i bygg og anlegg i Forsvarssektoren. Byggevirksomhet i
Forsvaret er imidlertid  av  ulik karakter, og spenner fra rent militære, operative
installasjoner til bygninger for militært og sivilt sambruk. Universell utforming og
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tilrettelegging må vurderes i det enkelte prosjekt og tilstrebes i den grad  det er naturlig
og økonomisk forsvarlig, Det må særlig ses i forhold til hvilke brukergrupper som skal
ha adgang til byggene.

For Forsvaret eksisterende bygningsmasse vil det være knyttet betydelige vil kostnader
og konsekvenser knyttet til universell  utforming innen 2019.  Den samfunnsøkonomiske
nytteverdien av  å  bygge om store deler av  Forsvarets bygningsmasse kan  ikke ses på
som regningssvarende i forholdet til det sannsynlige behovet .  Behovet for universe ll
utforming må også her vurdere s  for hvert  enkelt bygg, og eventuelt gjennomføres
dersom det er økonomisk forsvarlig ut ifra hvilke brukergrupper som skal ha tilgang  til
bygget.

Forsvarsdepartementet kan derfor ikke akseptere den foreslåtte lovens  §  11 "Plikt til
universell utforming av bygg og  anlegg xnv."  uten at det knyttes inn en
uforholdsmessighetsbegrensning .  Uforholdsmessighetsbegrensningen må gjelde  både
for ny og eksisterende bygningsmasse.
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