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Fylkesmannen i Oslo og Akershus finner at utvalget har gjort et godt og viktig arbeid i
utredningen.

Utvalget går inn for en egen lov mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.
Fylkesmannen støtter utvalgets ønske om at det er behov for en egen lov på dette området. Og
vi er også enige med utvalget når de påpeker viktigheten av harmonisering av
diskrimineringsgrunnlaget i regelverket både når det gjelder kjønn, etnisitet og nedsatt
funksjonsevne.

Funksjonshemming er ikke en fast størrelse, men er et resultat av gapet mellom individets
muligheter og samfunnets krav. Derfor er spørsmålet om universell utforming også et
holdnings- og verdispørsmål.

Beregninger viser at 20 % av befolkningen til enhver tid må regnes som funksjonshemmede
(Sosial- og helsedirektoratet). Det vil da i praksis si at omkostningene ved at samfunnet ikke
er tilrettelagt blir delt mellom den enkelte og dennes familie og vennekrets og trygdevesenet.
Det er etter fylkesmannens vurdering viktig at det slås fast at det skapes et mer tilgjengelig
samfunn gjennom utvikling av standarder i arbeidet og vektlegging av helhetlige løsninger.

Lovforslaget setter først og fremst krav til utforming av det bygningsmessige miljøet. Det
foreslås at det settes absolutte tidsfrister for alle nye bygg med hensyn til universell utforming
(1. januar 2009) og øvrige bygg og uteområder skal være universelt utformet etter 1. januar
2019.

Det er med en viss undring vi registrer at utvalget ikke fremmer særskilte krav til
kollektivtrafikken og til IKT. I et tilgjengelighetsperspektiv må det sies at alle de omtalte
områdene gjensidig er avhengige av hverandre. Tilgangen på informasjon og bruken av
kollektivtrafikk, offentlige rom, postkontor og andre tilbud de aller fleste bruker fra tid til
annen, tilsier at ikke bare det fysiske, men like mye billettautomater, informasjonstavler og
kø-systemer må være universelt utformet.
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Fylkesmannen vil også bemerke at det vil være særlig utfordrende å etablere Brukerstyrt
personlig assistanse  (BPA), der  andre enn brukeren selv skal styre ordningen, det krever en
profesjonalitet som de som skal hjelpe i en BPA -ordning kanskje vil få vanskelig med å takle
på en god måte.
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