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Norsk Designråd (ND) er en fri stiftelse med eget styre og inngår i virkemiddelapparatet organisert under
NHD. ND har som sitt formål i hht strategisk plan 2006-2008:

Norsk Designråd skal fremme bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy  for å  oppnå
større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv.

l forhold til utredningen begrenser NDs kompetanse seg til generelle uttalelser knyttet til begrepene
"universell utforming" og "tilgjengelighet" som filosofi for utvikling av nye produkter og tjenester. ND er
engasjert  i arbeidet for et mer inkluderende samfunn gjennom nyskapingsprogrammet Innovasjon for
alle, som er et av programmene i Regjeringens Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med
nedsatt funksjonsevne. Programmet har som formål å bidra til og støtte nyskaping i norsk industri og
næringsliv med design for alle som strategi, basert på prinsippene for universell utforming. Sentralt står
utarbeidelse av en fremgangsmåte og et verktøy for universell utforming i en brukerorientert
produktutviklingsprosess. Det overordnede målet er å bidra til utvikling av løsninger som nedbygger
barrierer som hindrer personer med nedsatt funksjonsevne deltakelse og likestilling i samfunnet og å
synliggjøre økt lønnsomhet ved å følge en slik strategi. ND ser derfor utvalgets lovforslag og spesielt
paragraf 9 som et virkemiddel til handling som vil bidra til dette formål.

ND synes utvalgets utredning er både grundig og gjennomarbeidet, og bifaller forslaget til ny lovgivning
og lovendringer.

Med vennlig hilsen
Norsk Designråd

Onny Eikhaug
Prosjektleder
Tlf. 23 29 25 50
oe norskdesi n.no

kopi pr.e-mail : hilde.indreber 'd.de no

Norsk Designråd, Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmanns gate 16, NO-0182 Oslo, org nr. 975 259 560 mva
Telefon 23 29 25 50 Telefaks 23 29 25 51, firmapost@norskdesign.no, www.norskdesign.no


