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KRISEPAKKEN FOR NORSK ØKONOMI - BEHOVET FOR
TILGJENGJENGELIGHET
Regjeringen har varslet at den vil legge frem en krisepakke for å bedre
sysselsettingen og således hindre de negative virkningene av finanskrisen.
Statsminister Jens Stoltenberg ga i tråd med dette uttrykk for følgende på sin
halvårlige pressekonferanse den 19. desember 2008:
”Dette vil innebære en enda sterkere opptrapping av bevilgningene til
offentlige bygg og anlegg, og til vedlikeholdsprosjekter. For å få fram
gode og målrettede prosjekter er vi i tett dialog med kommuner og ulike
statlige virksomheter. For å få best mulig utforming av tiltakene er det
også dialog med partene i arbeidslivet og partiene på Stortinget.”
Jeg forstår at Regjeringen vil foreta en storstilt oppussing av offentlige bygg, slik
som skoler og andre bygninger av stor betydning for allmennheten. I tråd med
mitt mandat vil jeg derfor påpeke at den nye diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven krever at blant annet skoler gjøres tilgjengelig for flest
mulig (universell utforming). Formålet med kravet er å hindre diskriminering
av og sikre likeverd for personer med nedsatt funksjonsevne.
Regjeringen har i forarbeidende til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gitt
uttrykk for at det blir for kostbart å gjennomføre tilgjengelighet i eksisterende
bygg innen 2019, slik Syseutvalget foreslo. I stedet for skulle det gis forskrifter i
henhold til den nye plan- og bygningsloven for bestemte typer bygg, med
tidsfrister for når disse skal være universelt utformet. I denne forbindelse ble
det antydet at undervisningsbygg ville bli prioritert først.

Regjeringens bebudede krisepakke gir en gyllen anledningen til å forsere
arbeidet med universell utformingen av utdanningsbygg.
Jeg vil i denne sammenheng trekke frem flere grunner til at universell
utforming bør prioriteres i forbindelse med tildeling av midler fra krisepakken:
1. Hvis man stiller krav til tilgjengelighet i forbindelse med de arbeider
som blir gjennomført i forbindelse med krisepakken, vil man kunne
spare utgifter i fremtiden i forhold til om man utsetter krav til
tilgjengelighet. Vi må sikre at de oppgraderingene som gjøres nå, ikke
må omgjøres senere, som en følge av at det pr. dato ikke stilles krav til
tilgjengelighet.
2. Skolene som virksomheter skal være universelt utformet fra 1. januar
2009. Det vil kreve betydelige midler å oppfylle dette kravet. Å bedre
tilgjengelighet til utdanning for alle, gjennom blant annet
oppgradering av skolebyggene, er etter min mening en av de beste
måtene å benytte midlene i krisepakken på.
3. Arbeidet med tilgjengelighet vil etter min mening være svært
treffsikkert i forbindelse med behovet for sysselsetting i
byggebransjen. Jeg antar at slike arbeider vil være arbeidsintensive,
og dermed ivareta formålet med krisepakken på en god måte. Dette er
videre en type arbeider som det ligger godt til rette for at lokale
entreprenørbedrifter/snekkere kan utføre, og det vil dermed gi en god
sysselsettingseffekt over hele landet.
4. Behovet for denne type oppgraderinger er stort, ikke bare for
personer med nedsatt funksjonsevne, men også for andre som
benytter slike bygg. Dette er tiltak som kommer ”alle” til gode.
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