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Saksopplysninger/vurderinger

NOU 2005 :  8 Likeverd og tilgjengelighet er sendt ut på høring med frist 30. des. 2005.
Øvre Eiker kommune ønsker med de tt e å gi sin høringsu tt alelse:

I NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet foreslås det en lov om forbud mot diskriminering på
grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), samt endringer i
andre lover. Utredningen er en oppfølging av NOU 22: 2001 "Fra Bruker til Borger"

Utredningen er et forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsa tt
funksjonsevne.
Formålet med loven skal være å sikre likeverd, fremme like muligheter gjennom 1)  bygge ned
samfunnsskapte barrierer og 2) hindre at nye skapes.

I NOU 22 : 2001 "Fra Bruker til Borger" er det gitt  en omfa ttende analyse av funksjonshemmedes
situasjon i Norge ,  og det synes derfor unødvendig å gå nærmere inn på de forutsetningene NOU
2005 :  8 bygger på.

Hvilke deler av lovforslaget er det spesielt viktige å beholde

• Det generelle forbudet mot både  direkte-  og indirekte diskriminering  -  samt mot
trakassering.
§ 4 angir at forbudet omfatter diskriminering på grunn av funksjonsevne - som er
nedsatt, har vært nedsatt, antas å være nedsatt, samt diskriminering på grunnlag av
andre personers nedsatte funksjonsevne. Loven vil f eks beskytte foreldre som ikke
får en stilling som vedkommende er best kvalifisert til fordi barnet har astma eller
ryggmargsbrokk. Det avgjørende er om nedsatt funksjonsevne benyttes som grunnlag
for diskrimineringen eller trakasseringen - og ikke hvorvidt det faktisk eksisterer en
nedsatt funksjonsevne hos vedkommende.

• Plikten til generell tilrettelegging  - Universell  utforming
§ 9 foreslås en plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) for offentlig
virksomhet og privat virksomhet som er rettet mot allmennheten.
Paragrafen sender viktige signaler, men er ikke forpliktende og har også ordlyden ...
"så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten".
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• Plikt til individuell tilrettelegging
§ 10 beskriver arbeidsgivers, skole- og utdanningsinstitusjonenes og kommunale
myndigheters plikt til å foreta rimelig individuell tilrettelegging av henholdsvis
arbeidsplass, lærersted, barnehager og offentlige tjenestetilbud. Til tross for generell
plikt til universell utforming vil det fremdeles være noen som har behov for
individuell tilrettelegging på skole i arbeidssituasjon eller ved bruk av offentlige
tjenestetilbud, f. eks. på grunn av en veldig bred rullestol.

• Plikt til universell utforming av bygg, anlegg og opparbeidede uteområder med frister
§ 11 foreslår at alle nye bygg og anlegg og alle vesentlige endringsarbeider som gjøres
etter 1.1. 2009 skal være universelt utformet.  Alle eksisterende  bygg, anlegg og
opparbeidede uteområder rettet mot allmennheten skal være universelt utformet innen
1.1.2019.

De viktigste  manglene ved  lovforslaget

§ 11 begrenser plikten til universell utforming til områdene bygg, anlegg og opparbeidede
uteområder rettet mot allmennheten.

Kommunikasjons- og informasjonsteknologi (IKT) benyttes på nær sagt alle
betjeningssystemer og tjenester. Tilgjengelighet til disse er derfor en forutsetning for
funksjonshemmedes mulighet til full samfunnsmessig deltakelse. På samme måte er
tilgjengelig kollektivtrafikk en forutsetning for at bevegelseshemmede skal kunne delta ute i
samfunnet. Regjeringen har selv fremhevet at også IKT og samferdsel - sammen med bygg,
anlegg og uteområder skal være områder hvor man ser nytten og nødvendigheten av
universell utforming.
NAF Oslofjord  Vest krever  at plikten til universell utforming og tidsfristene for å
imøtekomme de tt e kravet også skal gjelde for IKT og samferdsel.

Vedlegg

Andre saksdokumenter  (ikke vedlagt)
NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet

Rådmannens anbefaling

Øvre Eiker kommune slutter seg i hovedsak til forslaget om forbud mot diskriminering på grunnlag
av nedsatt funksjonsevne NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet, og understreker ovenstående
merknader

Begrunnelse
Det er viktig og i tråd med kommunens verdier å sikre likeverd og fremme like muligheter gjennom
å bygge ned samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes, også for de med nedsatt
funksjonsevne.
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Behandling i Fagkomite 2: Innbyggernes livsløp  - 30.11.2005
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.
Rådmannens anbefaling ble enst. tiltrådt som innstilling for K.

Vedtak i Fagkomite 2: Innbyggernes livsløp  -  30.11.2005

Øvre Eiker kommune slutter seg i hovedsak til forslaget om forbud mot diskriminering på grunnlag
av nedsatt funksjonsevne NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet, og understreker ovenstående
merknader

Begrunnelse
Det er viktig og i tråd med kommunens verdier å sikre likeverd og fremme like muligheter gjennom
å bygge ned samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes, også for de med nedsatt
funksjonsevne.

Behandling i Kommunestyret  - 14.12.2005
Det fremkom ingen nye forslag under behandlingen.
Fagkomiteens innstilling ble enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 14.12.2005

Øvre Eiker kommune slutter seg i hovedsak til forslaget om forbud mot diskriminering på grunnlag
av nedsatt funksjonsevne NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet, og understreker ovenstående
merknader

Begrunnelse
Det er viktig og i tråd med kommunens verdier å sikre likeverd og fremme like muligheter gjennom
å bygge ned samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes, også for de med nedsatt
funksjonsevne.
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