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Hei
Nedenunder følger Vestlandske Blindeforbunds uttalelse til høringen. Ved en inkurie, ble denne ikke
sendt fra forbundets adm, slik den skulle innen fristens utløp. Dette ble oppdaget i dag og vi beklager det.
Vi håper likevel at uttalelsen vår vil bli registrert og vektlagt i det videre arbeidet.
Med vennlig hilsen
Ove R. Leganger, VBs adm.

Vedr. Høring - Rapport om Elektronisk stemmegivning -

utfordringer og muligheter. saknr. 06/532
Innledning
Vestlandske Blindeforbund (VB) har gjennom en årrekke engasjert seg
sterkt i arbeidet med å tilrettelegge valghandlingen for gruppen
synshemmede. Gjennom aktivt samarbeid med offentlige instanser, har vi
bidratt til at synshemmede i dag gis mulighet til å gjennomføre

valghandlingen uten bistand fra seende hjelpere. Dette ser vi på som en
viktig milepæl i prosessen mot samfunnsmessig likestilling for vår gruppe.
Når det gjelder å ta i bruk elektroniske hjelpemidler for å gjennomføre
valghandlingen, skal man være oppmerksom på at vår gruppe har en
aldersmessig skjev fordeling. Antall synshemmede over 70 år er svært
høyt. Dermed blir også fremmedgjøring overfor bruk av IKT-utstyr relativt
stor. Dette vil antagelig endre seg i årene som kommer.
Når det gjelder teknisk utforming i forhold til gruppen synshemmede, vil det
selvsagt være de funksjonelle krav og brukergrensesnitt som er av

interesse.
Valg i kontrollerte omgivelser
Vi merker oss at utvalget her diskuterer mulighet for å utvikle spesielle
tekniske innretninger/ programvare, som kan brukes i kontrollerte
omgivelser. Videre tar man til orde for at slike valg for eksempel kan
gjennomføres lokalt i forbindelse med rådgivende avstemninger etc.
Det er grunn til å påpeke at slike spesialløsninger må baseres på prinsipper
om universell utforming (ref. for eksempel Deltasenterets arbeid). Disse
prinsippene må integreres i løsningene fra man starter
planleggingsprosessen, og kvalitetssikres hele veien frem mot en ferdig
implementasjon. Bruk av referansebrukere må være obligatorisk.
Valg i ukontrollerte omgivelser
Slik vi oppfatter det, tar man her til orde for å benytte vanlig data- ok
kommunikasjonsutstyr som finnes i de tusen hjem. Det faktum at utvalget
vektlegger WAI-normen, ser vi på som essensielt. Øvrige prinsipper om
universell utforming må også gjelde her.
Utvalgets betenkeligheter vedrørende utilbørlig påvirkning og kjøp av
stemmer, ser vi ikke på som et stort problem i forhold til vår gruppe spesielt.

Bergen 29.09.06.

Gert Kroken (sign.)
Interessepolitisk ansvarlig
Vestlandske Blindeforbunds styre

