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Antall personer med nedsatt 
funksjonsevne i Norge

Høyrslehemma 700 000
Teiknspråkbrukarar 5 000
Blinde og svaksynte 180 000
Lesevanskar 430 000
Eldre over 67 740 000
Norsk som andrespråk 690 000



«En forutsetning for økt bruk 
av IKT er at løsningene blir 
tilgjengelige for alle.» 
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Diskriminerings- og 
tilgjengelegheitslova

«Loven skal bidra til nedbygging av samfunnskapte
funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»

Likestilling uavhengig av funksjonsevne:

• likeverd
• like muligheter og rettigheter
• tilgjengelighet 
• tilrettelegging



Universell utforming
«Med universell utforming menes 

utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i 
IKT slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan 

benyttes av flest mulig.»



«Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å 
uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og 
publisere informasjon, eller som på annen måte gjør 
informasjon anvendbar.»

© thinkstock.com



Statleg sektor

Privat sektor

Kommunal sektor

Lag og organisasjonar

Kven gjeld reglane for?



Skular og 
universitet

… og frå 2018 



Standarden for nettløysingar 

Retningslinjer for 
tilgjengeleg webinnhald 
(WCAG) 2.0 
Etablert internasjonal 
standard 
Open standard



EU følgjer etter



Brukarutfordringar som standarden 
tek hensyn til

• Syn

• Kognisjon

• Lese- og skrivevanskar

• Konsentrasjon/minne

• Norsk som andrespråk

• Motorikk

• Høyrsel

• Epilepsi

• Belastningsskader



Tilsyn

Kunnskapsgrunnlag

Informasjon

Regelverk



Prioriterte område - web

Finans Offentleg sektor

Transport
Media



Metode: Inspeksjon

retta mot nettstaden eller automaten til enkeltverksemder
uavhengig og dokumentert kontroll av deler av IKT-løysinga, for å 
ta stilling til om den oppfyller lov- og forskriftskrav



Oppfølging av avvik

Plan for retting Pålegg om retting Dagbøter



Tilsyn 2015-2016

2016:

1. NSB
2. Sparebank 1 SR-bank
3. Skagen-fondene
4. Norwegian
5. Scandic Hotels
6. Helsenorge.no
7. St. Olavs hospital

2015:

1. Lørenskog kommune
2. Troms fylkeskommune
3. Storebrand
4. Ålesund kommune
5. Sogn og Fj. fylkeskom



Felles resultat så langt

• Brot på regelverk hjå alle verksemder utenom ein
• Ingen sanksjonar
• Tilsyna avslutta med godkjent plan for retting



15 tilsyn i 2017

Kommunesektoren



Digitale barrierar på nett





2021












Tilsyn for universell utforming av IKT





Ta kontakt

uu.difi.no uu@difi.no

@uudifi 02148
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