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Henvisning  til lovverk:

Bilag:

Saksutredning:
Norges handicapforbund Nord-Norge har i skriv av 16.11.05 bedt kommunene støtte opp om
nedenforstående forslag til høringssuttalse for nou 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet.

Kåfjord kommune ser behovet for et sterkere lovvern mot diskriminering av
funksjonshemmede. Kommunen støtter flertallsinnstillingen i forslag til diskriminerings- og
tilgjengelighetslov med unntak av §11, hvor vi ser viktigheten av at loven også innbefatter
IKT sektoren og samferdselssektoren.

Kommunikasjons- og informasjonsteknologi (IKT) benyttes på nær sagt alle
betjeningssystemer og tjenester. Tilgjengelighet til disse er derfor en forutsetning for
funksjonshemmedes mulighet til samfunnsmessig deltakelse. På samme måte er tilgjengelig
kollektivtrafikk en forutsetning for at bevegelseshemmede skal kunne delta i samfunnet.

Kåfjord kommune støtter derfor mindretallsforslaget i § 11 som foreslår plikten til universell
utforming utvidet til også å gjelde § 11.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har ingen innsigelser mot at ovennevnte høringsuttalelse sendes fra Kåfjord
kommune.

Rådmannens innstilling:
Kåfjord kommune ser behovet for et sterkere lovvern mot diskriminering av
funksjonshemmede. Kommunen støtter flertallsinnstillingen i forslag til diskriminerings- og
tilgjengelighetslov med unntak av §11, hvor vi ser viktigheten av at loven også innbefatter
IKT sektoren og samferdselssektoren.

Kommunikasjons -  og informasjonsteknologi  (IKT) benyttes  på nær sagt alle
betjeningssystemer og tjenester.  Tilgjengelighet til disse er derfor en forutsetning for
funksjonshemmedes mulighet til samfunnsmessig deltakelse .  På samme måte er tilgjengelig
kollektivtrafikk  en forutsetning for at bevegelseshemmede skal kunne delta i samfunnet.
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Kåfjord kommune støtter derfor mindretallsforslaget i § 11 som foreslår plikten til universell
utforming utvidet til også å gjelde § 11.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har ingen innsigelser mot at ovennevnte høringssuttalelse sendes fra Kåfjord
kommune.

Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede
Møtedato : 15.12.2005
Sak: PS 0007/05
Resultat : Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Anton B. Olsen fremmet følgende endringsforslag ....Bevegelseshemmede byttes ut med
mennesker med funksjonsnedsettelser.

Forslag nytt avsnitt i 2. avsnitt fra og med På samme måte etc

Nytt pkt.  Kåfjord kommune ser behovet for at infrastrukturen rundt transporttilbudene
utformes slik at tilbudene kan  brukes av alle. De tte betyr bl.a at bille ttbehandling og
informasjon utformes slik at både bevegelseshemmede ,  lesehemmede, synshemmede og
allergikere skal kunne bruke transporttilbudene.

Anton B. Olsen's endringsforslag bevegelseshemmede byttes ut med mennesker med
fiznksjonsnedsettelser. Forslaget falt med 3 mot 1 stemme.

Anton B.Olsen's forslag om nytt 2. avsnitt tas opp til avstemming. Forslaget falt med 3 mot
1 stemme.

Anton B. Olsen's forslag om nytt pkt Kåfjord kommune ser behovet etc....tas opp til
avstemming. Forslaget falt med 3 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling tas opp til avstemming. Rådmannens innstilling vedtatt mot 1
stemme, 3 stemmer for.

Vedtak:
Kåfjord kommune ser behovet for et sterkere lovvern mot diskriminering av
funksjonshemmede. Kommunen støtter flertallsinnstillingen i forslag til diskriminerings- og
tilgjengelighetslov med unntak av §11, hvor vi ser viktigheten av at loven også innbefatter
IKT sektoren og samferdselssektoren.

Kommunikasjons- og informasjonsteknologi  (IKT) benyttes  på nær sagt alle
betjeningssystemer og tjenester.  Tilgjengelighet til disse er  derfor en  forutsetning for
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funksjonshemmedes mulighet til samfunnsmessig deltakelse .  På samme måte er tilgjengelig
kollektivtrafikk  en forutsetning for at bevegelseshemmede skal kunne delta i samfunnet.

Kåfjord kommune støtter derfor mindretallsforslaget i § 11 som foreslår plikten til universell
utforming utvidet til også å gjelde § 11.

Rett utskrift bekreftes
Servicekontoret 15.12.05

Karin Karlsen
konsulent

Melding til: Rådmannen
Konsulent Karin Karlsen
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