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Orientering om innføring av ny likestillings- og diskrimineringslov
Stortinget har kunngjort ny Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og
diskrimineringsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2018. Endringen medfører at det stilles
strengere krav for universiteter og høgskoler enn tidligere.
Kravene til universell utforming av IKT i lovens paragraf 18 med forskrift skal da også gjelde
universiteter, høgskoler og fagskoler. Utdanning og opplæring har i tidligere lovgiving vært
unntatt fra de eksplisitte kravene til universell utforming av IKT. Det har istedenfor blitt vist til
tilretteleggingsplikten og til krav i sektorlovgivningen. Sektorlovgivningen har ikke utdypet
nærmere om hva som menes med universell utforming, slik at det har vært vanskelig å stille
spesifikke krav til hva som menes med universell utforming av IKT ved blant annet UiT Norges
arktiske universitet. Mange aktører har ment dette har vært lite hensiktsmessig, og man har vist til
at universell utforming av IKT i utdanningen er svært viktig for å kunne gjennomføre studier.
Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft 1. januar 2018, og fra 1. januar 2019 må
alle nye nettløsninger rettet mot studentene være universelt utformet. Eksisterende nettløsninger
rettet mot studentene skal være universelt utformet fra 2021. Dette vil berøre områder som
nettsider, e-læringsplattformer, dokumenter, digital eksamen og apper. Det er Difi, Direktoratet
for forvaltning og IKT, som skal føre tilsyn med at universiteter, høgskoler og fagskoler følger
kravene i lov og forskrift, og den standarden som er valgt for universell utforming av IKT.
For de øvrige delene som omhandler blant annet individuell tilrettelegging, medfører den nye
likestillingsog
diskrimineringsloven
ingen
realitetsendringer.
Likestillingsog
diskrimineringsloven finnes i sin helhet her; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
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