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HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt 62 
500 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som 
påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Noen 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. I 2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en 
hørselsutfordring.2 
 
Innspill til Prop. 1S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) viser til høring om Prop. 1S (2016-2017) og ønsker 
med dette å overbringe våre innspill.  

Medlemmene i HLF har til felles at de alle ønsker å leve et likestilt og likeverdig liv med sin 
hørselshemming. For at hørselshemmede skal føle seg trygge til å benytte seg av offentlig 
transport og offentlige kommunikasjonsmidler må de vite på forhånd at viktig informasjon blir 
gitt visuelt og at deres behov blir ivaretatt ved en nød- eller evakueringssituasjon. I 
forbindelse med denne høringen ønsker HLF å legge vekt på universell utforming av 
transportsystemet og tiltak rettet mot hørselshemmede.   

MERKNADER:
1. Det øremerkes midler under kapittel 1330 Særskilte transporttiltak, til utvikling av 

kunnskapskilder (stemmeprofil, ordbok, språkmodell) til bruk ved 
talegjenkjenningsteknologi i samferdselssektoren. Slik teknologi vil gjøre 
transportsikkerhet universelt utformet og bidra til at personer med nedsatt 
kommunikasjonsevne også får ivaretatt sin sikkerhet på reise. 

2. Arbeidet med universell utforming må inkludere kommunikasjon og informasjon, 
særlig når det gjelder transportsikkerhet. 

Programkategori 21.40 Særskilte transporttiltak: Kap 1330 Særskilte transporttiltak.
HLF er fornøyd med at det settes av midler til en nasjonal reiseplanlegger hvor reisende skal 
kunne planlegge reise, kjøpe billett og få informasjon underveis. Dette bidrar til bedre 
tilgjengelighet for hørselshemmede som er på reise.  
                                                             
1 Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult population: Results 
from the 
Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Int J Audiol. 2005: 44, 213-230. 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Co
ntent_649 
6=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0 

2 Hearing impairment among adults (HIA). Oslo: Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef – a report of a joint project, 2001 
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HLF er imidlertid fortsatt bekymret for hørselshemmedes sikkerhet 
og behov for tilgjengelige nød- og evakueringssystemer. Informasjonen må visualiseres / 
tekstes. Teleslyngeanlegg er også et teknisk hjelpemiddel som kan benyttes. I uventede 
situasjoner som evakuering, signalfeil, forsinkelser, bytte mellom et transportmiddel til et 
annet og lignende er det særlig viktig at det gis god informasjon som er mulig å oppfatte 
også for hørselshemmede. Alle må sikres like god kundebehandling og tilgang til den samme 
informasjonen.  

HLF vet at talegjenkjenningsteknologi er et tiltak som kan løse en del av utfordringene som 
finnes med å få tale til tekst i en kommunikasjonskontekst hvor det kan oppleves som 
upraktisk at personell skal skrive selv. Arbeids og sosialdepartementet (ASD) har på sitt 
budsjett gitt Max Manus 12,7 mill. (2015 og 2016) til å levere en løsning for 
talegjenkjenningsteknologi. Denne teknologien skal foreligge i 2017. En del av det som 
leveres vil også kunne brukes på andre sektorer. Det må i tillegg utvikles kunnskapskilder 
(stemmeprofil, ordbok og språkmodell) på samferdselsområdet for å nyttiggjøre seg denne 
teknologien. Det foreligger allerede slike kilder for helsesektoren til bruk av leger som skal 
skrive journal. ASD har utviklet teknologi for mange sektorer, med formål om å få eller 
beholde personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid. 

HLF utfordrer samferdselssektoren til å ta i bruk denne teknologien gjennom å sette av 
midler til et prosjekt for å lage kunnskapskilder på samferdselssektoren. Da vil 
talegjenkjenningsteknologi kunne brukes ved sanntidsinformasjon, som til å varsle om alt av 
uforutsette hendelser til reelle nød og evakueringssituasjoner. Et tiltak som er bra for alle 
reisende, men helt nødvendig for hørselshemmede. 

Universell utforming av transportsikkerhet.
HLF ser med bekymring en utvikling innen samferdselssektoren hvor arbeidet med universell 
utforming er redusert til et arbeid for tilgjengelighet og hvor man har mistet hovedmålet om 
universell utforming. Grunnlagsdokumentet til nasjonal transportplan for 2018- 2029 viser 
dette. Her er universell utforming redusert fra et hovedmål til et etappemål under hovedmålet 
fremkommelighet. 

De ulike kapitlene på luftfart og vei med unntak av jernbanesektoren viser et arbeid på 
universell utforming som i stor grad handler om bevegelseshemmedes og synshemmedes 
behov. Disse behovene er viktige at blir fulgt opp, men dette medfører at andre store grupper 
faller utenfor.  

HLF vil at arbeidet med universell utforming skal handle om mer enn fremkommelighet. 
Transportsikkerhet er et svært viktig område hvor universell utforming må sikres. Behovet for 
talegjenkjenningsteknologi og løsninger som sikrer personer med 
kommunikasjonsnedsettelser i transportsektoren er et godt eksempel på at strategien om 
universell utforming ikke må reduseres til en strategi om fremkommelighet og tilgjengelighet 
for personer med bevegelseshemming. 
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