Interpellasjon til fylkestinget
Likestilling for menneske med nedsett hørsel
Innan 2020 er det forventa at omkring 1 million nordmenn har fått nedsett hørsel, og mange
av dei vil vere i ung alder. Møre og Romsdal fylkeskommune har hatt universell utforming
som gjennomgåande perspektiv i fylkesplanen og bør stå i spissen for likestilling for
menneske med nedsett hørsel.
«Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) fra 2010 stiller krav til byggeier om å bevise
at det ikke er behov for teleslynge (eller tilsvarende) om dette ikke blir montert:




§ 1-1. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut i fra hensyn
til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til
sikkerheit, miljø, helse og energi.
§ 13-10. Lyd- og taleoverføringsutstyr: I byggverk for publikum og i rom i
arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre det kan
dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til rom
med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2013 stiller også krav til universell
utforming:


§ 13. Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre
universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke
medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

Norge har ratifisert konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) og i artikkel 29 og 30 beskrives plikten til å inkludere
funksjonshemmede i det politiske og kulturelle liv.



Artikkel 29: Partene [statene] skal garantere mennesker med nedsatt funksjonsevne
politiske rettigheter og mulighet til å nyte disse på lik linje med andre.
Artikkel 30: Partene [statene] erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har
rett til å delta i det kulturelle liv på lik linje med andre.»

Spørsmål til fylkesordføraren:





Har Møre og Romsdal fylkeskommune teleslynge, mikrofonar og høgtalarar i alle sine
møterom?
Viss ikkje, finnast det ein plan for å oppgradere møteromma?
Har fylkeskommunen lagt inn krav om mikrofonar, høgtalarar og teleslynge i
anbodsdokumenta for fylkesting og andre møter i regi av fylkeskommunen?
Får dei tilsette opplæring i bruk av utstyr og informasjon om kor viktig det er å bruke
mikrofon/teleslynge?
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