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Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S04/165.

Hørin suttalelse til S seutval ets forsla til antidiskriminerin slov for
funksjonshemmede i Nor e.  NOU 2005:8 Likeverd o til  "en eli het.

Kommunalt råd for funksjonshemmede i Asker støtter Buvik, Fjellanger og Larsen
samt Norges Handikapforbund i at §11 i overnevnte lov utvides til også å omfatte IKT
og samferdsel. Menneskers mulighet til å delta aktivt i dagens samfunn er avhengig
av tilgang til moderne informasjonsteknologi og muligheten til fysisk forflytning. Derfor
er det av like stor viktighet at disse områdene også underlegges tidsfrister til å
oppfylle kravet om universell utforming. Vi frykter at sendrektighet på disse områdene
vil forårsake et hurtigvoksende og diskriminerende gap mellom de som har tilgang og
de som ikke har det, som vil være svært vanskelig å innhente senere.

Vi ønsker videre at hver kommune ikke skal kunne gi dispensasjon fra loven, men at
den avgjørelsen må tas på fylkesnivå, eller aller helst på statlig nivå, for å sikre en
enhetlig behandling av dispensasjoner. Vi ønsker videre at vernehensyn ikke skal
være dispensasjonsgrunn, men at det må utarbeides retningslinjer for hvordan
verneinteresser kan ivaretas ved god universell utforming slik det er gjort i andre land.
("La Sagrada Familia" i Barcelona er et godt eksempel).

Til slutt  vil vi uttrykke skuffelse over at fonten som er brukt i presentasjonen av dette
høringsdokumentet (Times New Roman) er med seriffer når Norges Blindeforbund
klart har uttrykt i alle sine anbefalinger at fonter uten seriffer (Arial, Helvetica,
Verdana) er vesentlig bedre tilgjengelige for synshemmede.
Dette utvalget burde gått  foran med et godt eksempel for å nedbygge
funksjonshemmende barrierer.
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