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Innspill til statsbudsjettet 2024  

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 65 000 

medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF 

arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets 

sammenhenger. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger 

tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes av 

hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og 

arbeidsliv. 

 

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) ønsker med dette å overbringe våre innspill 

til statsbudsjettet for 2024.  

 

Tilsynsmyndighet for universell utforming av IKT 

Universell utforming av IKT-løsninger er bra for alle. Digitaliseringsdirektoratet fører 

tilsyn med universell utforming av IKT-løsninger. Deres statusrapport for 2018, viste 

at kun 60 prosent av målingene var i samsvar med lovpålagte krav. Det kom nye krav 

gjennom EUs webdirektiv. Fra 2021 gjaldt kravet om universell utforming for alle 

løsninger rettet mot allmennheten, ikke kun nye løsninger.  

 

Vi ber derfor at Digitaliseringsdirektoratet styrkes ytterligere, slik at de kan 

gjennomføre flere tilsyn i tråd med lovverket sin utvidelse. Universell utforming av IKT 

for hørselshemmede handler om tilgang til informasjon og kommunikasjon på tekst 

og visuelt fremstilt, blant annet krav til teksting av videoer. 

 

HLF ber om: 

• At regjeringen styrker tilsynsmyndigheten for universell utforming av IKT-

løsninger under Digitaliseringsdirektoratet, med 30 millioner kroner.  

 

Tilsynet for universell utforming av IKT 

Tilsynet for universell utforming av IKT må styrkes med kr. 30 mill. Dette for å: 

• øke antall tilsyn. Dette er helt essensielt for at tilsynet skal kunne være med å sikre at vi 
får en universell utforming av IKT området. 

• kunne understøtte diskrimineringsnemnda ved å gi uttalelser i saker der manglende 
universell utforming er klaget inn. 

• overholde våre internasjonale forpliktelser etter web-direktivet. I henhold til disse 
forpliktelsene mangler tilsynet 9 stillinger. 

• få på plass en godkjenningsordning for digitale læremidler. Uten en slik 
godkjenningsordning vil det bli nesten umulig å sikre at digitale læremidler kan brukes av 
alle elever. 
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HLF ser frem til et samarbeid om statsbudsjettet for 2024 og håper regjeringen prioriterer 
disse viktige områdene. For ytterligere informasjon kontaktes Orholm på orholm@hlf.no eller 
mobil 91628776.  
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