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HØRINGSUTTALELSE- FORSLAG TIL ANTIDISKRIMININERINGSLOV
NOU 2005:8 LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET

Ved en feil er dessverre Frøya kommunestyres uttalelse ikke blitt oversendt dere innen
høringsfristen 30.12.05, noe vi beklager. Uttalelsen oversendes med dette.

Med hilsen
Frøya kommune

I
et  travd
icevert

72 46 32 07

Gjenpart:  Kopibok
Arkiv

Postadresse  Telefon Telefax  Bankgiro
Postboks 152 7246 3200 7246 32 01 4224.06.21511
7261 Sistranda



Saksprotokoll

Utvalg :  Kommunestyret
Møtedato : 15.12.2005
Sak: 0221/05 Arkivsak: 05/03578

HØRINGSUTTALELSE-  ANTIDISKRIMININERINGSLOV NOU 2005:8

Vedtak:

FrØya kommune er kjent med Manneråkutvalgets offentlige utredninger  " Fra bruker til borger " (2001)
samt NOU 2005 :8 "Likeverd og tilgjengelighet "  som begge viser at det på tross av mange års arbeide
fortsatt foregår en utstrakt diskriminering av funksjonshemmede her i landet og tilrår derfor at det
opprettes en  antidiskriminieringslov.

FrØya kommune ser behov for et sterkere lovvern mot diskriminering av funksjonshemmede og sier seg
tilfreds med at det nå foreligger et forslag  til en  slik lov ved Syseutvalgets  innstilling.

Merknad til lovforslaget:

§  11: plikt til universe ll  utfor ming.

Kommunikasjon og informasjonsteknologi  (IKT) benyttes nå på mange områder i samfunnets tjenester.
Tilgjenge lighet til disse er derfor en forutsetning for at funksjonshemmede kan ha en akseptabel
samfunnsmessig deltakelse .  Likeledes er det en forutsetning at all  offent lig kollektivtrafikk blir gjo rt
tilgjengelig for bevegelseshemmede .  FrØya kommune vil derfor støtte mindretallets innsti lling som foreslår
at IKT og samferdsel også skal ha en universell utforming.

For Øvrig synes lovtekstene å være unødig omstendlig utformet .  Spesie ll  gjelder dette tredje og femte ledd i
§ 9.

Til  slutt vil FrØya kommune påpeke at en forutsetning for at loven blir fulgt opp i henhold til målsetningen
er at omkostningene med gjennomføringen i sin helhet blir dekket over statsbudsjettet.
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