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HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med 
funksjonsnedsettelser med 66 000 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en 
hørselshemming som påvirker hverdagen. Anslag viser at det i 2020 vil være en million nordmenn 
med en hørselsutfordring.2 

Høring Prop. 1S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 

HLF viser til høring om Prop. 1S (2018-2019) og overbringer med dette våre innspill.  

Programkategori 13.40 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk. Kap 541 IT-politikk, post 22 eller 

70. 

Oppgradering av nettsider til universell utforming må også innebære tiltak for hørselshemmede. Det er 
svært viktig at alle videoer tekstes, både ferdigproduserte og direktesendte. Hvis det legges ut lydfiler 
må disse ha en vedlagt tekst som gir samme informasjon. Disse tiltakene er nødvendig for 
hørselshemmede, men til hjelp for alle.  
 
MERKNAD 1: Det settes av midler til å gjøre IKT-løsninger universelt utformet, som for 
hørselshemmede innebærer blant annet teksting og skriftliggjøring av informasjon.  
 
All kommunikasjon med det offentlige må tilbys i skriftlig form på en rask og sikker måte, for eksempel 
SMS med legekontoret eller e-post med NAV ved ikke-sensitive henvendelser. For sensitive 
henvendelser er Helsenorge.no, i regi av E-helsedirektoratet, en god løsning for sikker skriftlig 
kommunikasjon med helsetjenesten. Hørselshemmede og befolkningen for øvrig må kunne konsultere 
alle deler av norsk forvaltning gjennom elektronisk kommunikasjon via MinID.  
 
MERKNAD 2: Det kommer på plass sikker, elektronisk konsultasjon med alle offentlige organer.  

Kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT 

Tilsynsorganet for universell utforming av IKT må sikres midler til å gjennomføre flere kontroller for 
2019. Siden lovens virkeområde er utvidet til å gjelde opplærings- og utdanningssektoren er behovene 
for tilsyn enda større. I budsjettet for 2018 var bevilgningen til tilsyn med denne sektoren økt med 2,6 
millioner. I Jeløya-plattformen understreker regjeringen at den ønsker å prioritere universell utforming 
av IKT-løsninger. Tilsynsorganet er trolig det viktigste bidraget for å sørge for at kravene oppfylles, og 
dermed at flere og flere IKT-løsninger, som for eksempel nettsider, blir universelt utformet. 

MERKNAD 3: Bevilgningen til tilsynsorganet for universell utforming av IKT økes, slik at det kan 
utføres flere tilsyn og kontroller.  

Kapittel 571, Rammetilskudd til kommuner 
Hele 80 prosent av norske skoler er ikke tilgjengelige for elever med funksjonshemming. I 
Regjeringens politiske plattform skrives det at skoler og undervisningsbygg skal prioriteres i arbeidet 
med universell utforming. I 2018 kom forslag til en nasjonal plan for å oppgradere alle grunnskolenes 
bygg og uteområder (Veikart for universell utforming av eksisterende skolebygg), slik at alle barn kan 
gå på sin nærskole innen 2030. Første skritt i planen er en kartlegging som skal være ferdig i 2020. 
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Det er ikke satt av midler til dette i budsjettforslaget. Det må være et politisk mål å gjøre skolene 
universelt utformet, for å sikre god læring og sosialt samspill for alle, både elever og lærere. 

MERKNAD 4: Det bevilges 100 millioner i en egen tilskuddspost til universell utforming av 
eksisterende skolebygg i kommunene, for å følge opp Veikartet for universell utforming av 
eksisterende skolebygg. 

- Til orientering har HLF også tatt dette opp i Arbeids- og sosialkomiteen (Kap 872 post 21 og 
71) og i Utdannings- og forskningskomiteen (Programkategori 07.20, kapittel 225). 

 


