
Justis- og politidepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse
Stein-Owe Hansen 15.12.2005 05/07311/006 000 &13
Telefon 22055611 Deres dato Deres referanse
E-post Stein-Owe.Hansen@akershus-£kommune.no 07.07.2005 2005/04026 EO HI/an

AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE

HØRING  -  NOU 2005 :8 LIKEVERD  OG TILGJENGELIGHET

Det vises til brev av 07.07.2005.

NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet ble behandlet av fylkesutvalget i Akershus
fylkeskommune 13.12.2005. Utvalget fattet følgende vedtak:

1. Fylkesutvalget støtter forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt
funksjonsevne, samt forslaget om at regjeringen bør vurdere å utarbeide enfelles lov mot
diskriminering på bakgrunn av alder, kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne mv

2. Fylkesutvalget  støtter uttalelsene  fra Eldrerådet  og Rådet  for funksjonshemmede og vedlegger
disse i sitt svarbrev.

3. Det legges fram  en egen  sak for fylkestinget  om universell  utforming,  sett  i forhold til
fylkeskommunens oppgaver.

F es 'det for funksjonshemmede og Akershus eldreråd har på selvstendig grunnlag behandlet
øringene. Fylkesutvalget støtter uttalelsene, og de vedlegges her i fylkeskommunens svarbrev.

Med vennli h' sen

T rbjø L ef
fylkes irektør

SENTRALADMINISTRASJONEN

AVDELING FOR REGIONAL UTVIKLING

JUSTISDEPARTEMENTET

1 9 DES205
SAKSNR.:

AVD/KONT/BEH:  VI EU  /
DOK.NR, ARKIVKODE:

c

Stein-Owe Hansen
rådgiver

Vedlegg: Saksprotokoll fra fylkesutvalgsmøte 13.12.2005
Saksprotokoll fra Fylkesrådet for funksjonshemmedes møte 01.12.2005
Saksprotokoll fra Akershus eldreråds møte 08.11.2005

Kopi: Fylkesrådet for funksjonshemmede, Akershus eldreråd

Schweigaards gate  4,0185  Oslo Sentralbord: (+47) 22 05  50 00 Bankgiro: 7029.05.10315
Organisasjonsnr :  NO 958 381  492 Telefax : (+47) 22 05 50  55 postmottak@akershus -f.kommune.no

97 05 42 957 MVA



Saksprotokoll

Saken er behandlet i:

Utvalg: Fylkesutvalg
MØtedato: 13.12.2005
Sak/notat: Sak 0119/05 Arkivsak :  05/0731110051000 &13

Tittel: HØRING NOU 2005:8 LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET

Utvalgets  behandling:

Forslag:
Representanten  Rolf  Lasse  Lund (Ap) fremmet forslg om å tilføye  "alder "  etter "på
bakgrunn av...." i fylkesrådmannens innstilling punkt 1.

Representanten Hanne  Mæland (H) fremmet fØlgende  alternative  forslag til
fylkesrådmannens  innstilling  punkt 2:
Fylkesutvalget støtter uttalelsene fra Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede og vedlegger
disse i sitt svarbrev.

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
2. Lunds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
3. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling punkt 2 og Mælands

forslag, ble Mælands forslag enstemmig vedtatt.
4. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Utvalgets vedtak:

1. Fylkesutvalget stØtter forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt
funksjonsevne, samt forslaget om at regjeringen bØr vurdere å utarbeide enfelles lov mot
diskriminering på bakgrunn av alder, kjØnn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne mv

2. Fylkesutvalget støtter uttalelsene fra Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede og vedlegger
disse i sitt svarbrev.

3. Det legges  fram  en egen  sak for fylkestinget  om universell utforming ,  sett  i forhold til
fylkeskommunens oppgaver.

Rett kopi bekreftes.
14.12.2005

J 3w, 9 L, W/,

tvalgssekretariatet
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Saksprotokoll

Saken er behandlet i:

Utvalg: Rådet for funksjonshemmede
Møtedato : 2005-12-01
Sak/notat: Sak 0044/05 Arkivsak: 05/07311/ 004/000 &13

Tittel: HØRING NOU 2005:8 LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET

Utvalgets  behandling:

Utvalgets vedtak:

1. Det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede tar fylkesrådmannens  innstilling til
orientering.

2. Akershus fylkeskommunale  råd for  funksjonshemmede støtter  forslaget  om innføring av en
egen diskriminerings -  og tilgjengelighetslov  i Norge.  Rådet vil imidlertid understreke at en
slik lov må følges opp med økonomiske virkemidler ,  råd- og veiledningstilbud og en
ombudsordning med stor kompetanse på dette området . For at  loven skal  få den tiltenkte effekt
ser rådet det dessuten som helt avgjørende at det innføres nødvendige sanksjons -muligheter.

Rådet er imidlertid svært skuffet over at områdene IKT og kollektivtransport, som begge er
svært viktige for deltakelse i dagens samfunn, ikke omfattes av de forpliktende tidsfristene som
foreslås i NOU2005:8. Tilretteleggingpå begge disse områdene er helt avgjørende for at
mange mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnslivet. IKT er dessuten
i ferd med å bli grunnlaget for all informasjon, og med den utviklingen som foregår på dette
området vil trolig de fleste av dagens tekniske løsninger likevel være skiftet ut innen 2019. Det
er derfor uforståelig at disse områdene skal unntas fra bestemmelsene i § 11. Etter rådets
oppfatning bidrar dette til en klar svekkelse av lovforslaget.

Etter rådets oppfatning er ikke likeverd for mennesker med funksjonsnedsettelser tilstrekkelig
sikret i dagens norske lovgiving. En egen lov om diskriminering og tilgjengelighet  slik den er
foreslått i NOU 2005:8 vil derfor,  sammen med nødvendige endringer i andre lover, kunne
bidra til å gi en rekke mennesker rettigheter som de lenge har savnet.

Rådet vil understreke at universell utforming må være et samfunnsansvar, og loven vil derfor
kunne bidra til et skifte i syn på samfunnet og samfunnsplanleggingen. - Fra planlegging av et
samfunn tilpasset noen med spesialløsninger for avvikere som faller utenfor, til planlegging av
et samfunn tilpasset alle der det legges til grunn en erkjennelse av at totalen er et mangfold.

Rådet finner det formålstjenslig  med et felles  likestillings -  og diskrimineringsombud som
håndhever av loven .  Det vil være en fordel for alle parter  at det etableres et sterkt  faglig miljø
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10. Rådet støtter også forslaget om at det tilføyes et pkt. e)  i Sosial jenestelovens § 4.2 med
følgende ordlyd :
"- meningsfylt dagaktivitet for personer i yrkesaktiv  alder som på grunn  av kognitive

eller sammensatte  funksjonsnedsettelsen ikke  kan delta i alminnelig  yrkesmessig
aktivitet eller varig tilrettelagt  arbeid"

Rett kopi bekreftes.

05.12.2005

Utvalgssekretariatet

Kirsten Andreassen



Saksprotokoll

Saken er behandlet i:

Utvalg: Eldrerådet
Møtedato: 08.11.2005
Sak/notat: Sak 0011105 Arkivsak:  0510731110031000 &13

Tittel: HØRING NOU 2005:8 LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET

Utvalgets  behandling:

Forslag:
Representanten Martinsen foreslo å legge til  og alder  i §  1 Formål. Hvis en felles lov skal
utarbeides, må alder også inngå her (dvs lov om vern mot diskriminering på grunnlag av
kjønn, etnisitet,  alder  eller nedsatt funksjonsevne).

Det må sjekkes ut om loven gjelder for prioriteringer innen helsevesenet. Hvis ikke må det
presiseres at spørsmålet om likeverd og rett til behandling også må gjelde uavhengig av alder
og funksjonshemming.

Eldrerådet vil for øvrig påpeke at lovforslaget ikke setter krav til universell utforming av
boliger, siden dette må forstås som et privat område, utenom det loven regulerer. Kun boligens
uteområder vil få krav om universell utforming. Eldrerådet vil vise til det store behovet for
flere boliger med såkalt "livsløpstandard", utenom det kommunene bygger av omsorgsboliger.

Votering:
Forslag  ble enstemmig  vedtatt.

Utvalgets vedtak:

1. I lovens formålsparagraf § I må også  alder  inngå. Hvis en felles lov skal utarbeides, må
alder også  inngå  her (dvs lov om vern mot diskriminering på grunnlag av kjØnn,  etnisitet,
alder  eller nedsatt funksjonsevne).

2. Det kommer ikke klart fram om loven gjelder for prioriteringer  innen helsevesenet . Eldrerådet
vil påpeke at dette er et område  som loven i  såfall bØr omfatte.

3. Eldrerådet vil for Øvrig påpeke at lovforslaget ikke setter krav  til universell  utforming av
boliger, siden dette må forstås som et privat område,  utenom det  loven regulerer. Kun
boligens uteområder vil få krav  om universell  utforming. Eldrerådet vil vise til det store
behovet for flere boliger med såkalt "livsløpstandard",  utenom det kommunene  bygger av
omsorgsboliger.

Rett kopi bekreftes.
24.11.2005

46d

tvalgssekretariatet


