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HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med over 

60 000 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år
1
 har en hørselshemming som påvirker 

hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for 

omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin 

hverdag. Gruppen av hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. 

Anslag viser at det i 2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.
2
 

 

Høring om endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) takker for invitasjon til å avgi høringsuttalelse om 

EU-kommisjonens forslag til endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-

direktivet).  

 

Teksting 

Artikkel 7 i nåværende direktiv omhandler en plikt til å oppfordre tilbydere til å 

tilgjengeliggjøre sitt innhold for blant annet hørselshemmede. Artikkel 7 i høringsnotatet 

lyder: «Medlemstatene skal oppfordre tilbydere av medietjenester underlagt deres 

jurisdiksjon til å sikre at deres tjenester gradvis blir gjort tilgjengelige for syns- eller 

hørselshemmede.» Denne artikkelen er foreslått fjernet da dette skal være ivaretatt i den 

nylig vedtatte European Accessibility Act (EAA). Den 13. juli 2016 stemte kulturkomiteen i 

EU-parlamentet for å fjerne audiovisuelle medietjenester, inkludert TV-programmer, og e-

bøker fra EAA. Det nye direktivet for universell utforming av IKT har også et unntak for krav 

om universell utforming for allmennkringkastere og fremføring av livestreaming.  

HLF mener det er særdeles viktig at denne bestemmelsen videreføres i AMT-direktivet. EAA 

har et unntak fra teksting og en fjerning av artikkel 7 kan føre til at kravene til teksting 

svekkes. HLF vil understreke viktigheten av at tekstekravene skjerpes ytterligere i 

kringkastingsloven slik som varslet i Allmennkringkastingsmeldingen «Open og opplyst» i 

2015, slik at det blir krav til teksting av direktesendte programmer også utenfor prime time.   
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Retten til å delta 

Hørselshemmede ønsker også å delta i kultur- og samfunnsliv på lik linje med andre, men 

dette blir vanskelig for mange hørselshemmede når debatter, store arrangementer, film og 

andre tv-programmer sendes på tv uten tekst. Et eksempel er OL-sendingene på TV2 i 2016 

som først ble tekstet kun i prime time mellom 18 og 23, men etter press fra hørselshemmede 

utvidet TV2 tekstingen til 14 timer i døgnet. Det er et viktig demokratisk prinsipp at alle skal 

kunne delta, uavhengig av om man har en funksjonsnedsettelse. Hørselshemmede har rett til 

å delta i politisk og kulturelt liv på lik linje med andre i henhold til Norges ratifisering av FN-

konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Teksting 

bidrar til universell utforming, da det også er til hjelp for andre enn hørselshemmede, for 

eksempel personer med et annet morsmål enn norsk.  

 

Andre bemerkninger 

I dagens mediebilde er ikke lenger lineær tv og kino de eneste kanalene for å vise filmer og 

tv-programmer. Det er derfor helt sentralt for HLF å understreke viktigheten av teksting på 

alle plattformer, både audiovisuelle bestillingstjenester og lineær tv.  

Mye bakgrunnslyd i tv-programmer gjør at hørselshemmede har vanskeligheter med å 

oppfatte dialog og handling. Slik lyd er ofte unødvendig høy og ikke nødvendig for å få fram 

budskapet. Mye bakgrunnslyd skaper støy som hindrer taleoppfattelse. HLF mener det bør 

innføres strengere krav til å begrense bakgrunnslyd. Det vil gi økt hørbarhet for alle og bidra 

til universell utforming.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Merete J. Orholm      Hildegunn Fallang 
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