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NOU 2005:8 Likeverd  og tilgjengelighet - høringssvar  fra NETF

Norsk Ergoterapeutforbund  (NETF)  tror den foreslåtte diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven vil bringe oss et langt skritt  i retning av likeverd og samfunnsdeltakelse for alle. Loven
vil bidra til helt nødvendig styrking av rettsvernet for personer med nedsatt  funksjonsevne
gjennom vern  mot diskriminering og krav om tilrettelegging av samfunnet.

IKT og  samferdsel må med
NETF støtter hovedtrekkene i flertallets forslag til antidiskriminerings- og tilgjengelighetslov.
Vi støtter imidlertid det mindretallet som vil utvide plikten til universell utforming til også å
gjelde IKT og samferdsel (§ 11). Tilgjengelighet til kollektiv transport og informasjons- og
kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for deltakelse i samfunnet, på linje med bygg,
anlegg og opparbeidede uteområder. For å sikre oppfølging av loven, må det også utarbeides
bindende standarder på alle de tre områdene. Videre må man ta høyde for nødvendige
økonomiske investeringer.

Andre virkemidler for å oppnå universell utforming
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er bare ett av flere virkemidler som må tas i bruk
for å oppnå økt tilgjengelighet gjennom universell utforming (uu). NETF støtter derfor
utvalgets understrekning av:
- At myndighetene også må ta i bruk «mykere» virkemidler, som økonomiske incitamenter

og prøveprosjekter. Vi vil her understreke at det er et stort behov for opplæring om uu.
- Viktigheten av å sikre en klar politisk forankring av nødvendig sektoroverskridende

planlegging, initiering og oppfølging av arbeidet for bedre tilgjengelighet.
- Betydningen av at det ved offentlige anskaffelser stilles tilgjengelighets- og funksjonskrav.
- Behovet for evalueringer og systemer for dokumentasjon av virkningene av tiltakene.

Nedsettelse av et eget lovutvalg
Utvalget har foretatt en grundig kartlegging og vurdering av behovet for tilrettelegging og
rettslig vern mot diskriminering på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne. NETF støtter
imidlertid utvalgets anbefaling om å nedsette et eget lovutvalg for å vurdere diskriminerings-
vernet i Norge i et bredere menneskerettighetsperspektiv.
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