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HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ANTIDISKRIMINERINGSLOV
NOU 2005:8 LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET

Den 07.07.05 sendte Justisdepartementet ut NOU 2005:8 på høring til alle kommuner.
NOUen inneholder forslag til antidiskriminerings og tilgjenglighetslov for
funksjonshemmede i Norge.

Norges Handikapforbund (NHF) Trøndelag mener det er viktig at kommunene avgir
høringsuttalelse som støtter behovet for en antidiskriminerings og tilgjenglighetslov, som
også innbefatter samferdsel og informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Kommunikasjons- og informasjonsteknologi (IKT) benyttes på nær sagt alle
betjeningssystemer og tjenester. Tilgjengelighet til disse er derfor en forutsetning for
funksjonshemmedes mulighet til samfunnsmessig deltakelse. På samme måte er
tilgjengelig kollektivtrafikk en forutsetning for at bevegelseshemmede skal kunne delta i
samfunnet. Den forrige regjeringen har selv fremhevet at også IKT og samferdsel -
sammen med bygg, anlegg og uteområder - skal være områder der man ser nytten og
nødvendigheten av universell utforming.

Vi håper derfor at kommunene vil støtte mindretallet i Syse-utvalget, i at samferdsel og
IKT må tas med i § 11, og for øvrig støtte flertallsforslagene i lovforslaget.

Dersom tiden er knapp, og man ikke finner tid til en grundigere gjennomgang av NOUen,
vil vi anbefale kommunen å støtte behovet for denne loven i prinsipielle ordelag.

Vennli ilsen
Norg Han i forbund Trøndelag
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Forslag til  høringsordlyd  fra kommunene.

.....: kommune ser behovet for et sterkere lovvern mot diskriminering av
funksjonshemmede. Kommunen støtter flertallsinnstillingen i forslag til
antidiskriminerings- og tilgjengelighetslov med unntak av  §11.

Kommunikasjons-  og informasjonsteknologi  (IKT) benyttes  på nær sagt alle
betjeningssystemer og tjenester.  Tilgjengelighet til disse er  derfor  en forutsetning for
funksjonshemmedes mulighet til samfunnsmessig deltakelse. På samme måte er
tilgjengelig  kollektivtrafikk  en forutsetning for at bevegelseshemmede skal kunne delta i
samfunnet.

........ kommune støtter derfor mindretallsforslaget i § 11 som foreslår plikten til
universell utforming, utvidet til også å gjelde samferdsel og IKT.


