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Samferdselsdepartementet  -  Utkast til forskrift om funksjonshemmedes og
bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport  -  Høring av
forslag til kvalitetskrav for assistanse

Det vises til brev av 16.04.2008. Helsedirektoratet har følgende kommentarer til
forslaget til forskrift:

Generelt:
I henhold til intensjonen om et samfunn for alle, jfr. også målsettingene i forslaget til ny
diskriminerings- og tilgjengelighetslov, forventes også at flyplasser skal være universelt
utformet. Som et ledd i dette vil foreliggende forslag kunne være et viktig bidrag for å
sikre rettigheter for funksjonshemmede og bevegelseshemmede i forbindelse med
lufttransport.

Til selve forskriften:
Til fjerde setning i § 3:
Det foreslås innført overtredelsesgebyr for brudd på kravene til kvalitetsstandarder slik
de framgår av vedlegget til forskriften, og for brudd på kravene om offentliggjøring av
standardene. Dette er viktig for etterlevelsen av bestemmelsene og vurderes derfor
som meget positivt.

Til ny § 4:
Av bestemmelsen framgår at lufthavnadministrasjonen i samarbeid med
funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes organisasjoner,  kan fastsette
kvalitetsstandarder som er strengere enn det som følger av vedlegget.  Dette gir
muligheter for at det kan etableres forbilledlige løsninger ut over minstekravene i
forskriften.

Når det gjelder informasjon på nettsider om tilgjengelighet ved flyplassene, må
prinsippene om universell utforming legges til grunn slik at det informeres i formater
som er tilgjengelige for alle.
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Vedle til forskriften:
Til 1.3:
Som anført i den generelle kommentaren innledningsvis forventes at alle flyplasser
skal være universelt utformet. Slik er ikke situasjonen pr. i dag,  og det er derfor behov
for tilrettelegging via avbøtende tiltak for å bedre tilgjengeligheten.  I forslaget er det
krav om nødvendig løfteanordninger, men dette gjelder bare for lufthavner som har
mer enn 600.000 passasjerbevegelser.

En er kjent med Avinors statistikk for antall passasjerbevegelser i 2007. Ut fra denne
vil det bety  at bare 9 av lufthavnene vil være omfattet av kravet om løfteanordning,
mens 43 lufthavner ikke vil  være  omfattet. Helsedirektoratet mener derfor at antall
passasjerbevegelser bør settes vesentlig lavere enn 600.000.

Til 1.4:
Det foreslås at Oslo lufthavn Gardermoen skal ha minibuss for å transportere
funksjons-  og bevegelseshemmede personer mellom terminalbygninger og
fjjernoppstillingsplass for fly. Helsedirektoratet mener at, i tillegg til det som er foreslått,
bør dette kravet også gjelde for alle større regionale flyplasser.

Til 2.2.e:
Jfr. første  setning.  Helsedirektoratet mener at begrepet "kommunikasjonsmidler med
døve"  må inkludere bruk av tolk.
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