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NOU 2005:8 LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET - HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til deres brev av 7.7.2005 angående høring av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. FRIFO er også opptatt av at funksjonshemmede skal kunne drive et aktivt og 

attraktivt friluftsliv.  

 

I 2002 ble det ved kongelig resolusjon oppnevnte et lovutvalg for å utrede styrking av det rettslige 

vernet mot diskriminering av funksjonshemmede. Dette utvalget la fram sitt forslag til ny lov i mai 

2005 i sin rapport NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet. 

 

Formålet med loven er å sikre likeverd og fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle 

uavhengig av funksjonsevne, og å hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, jf § 

1 Formål. 

 

FRIFO synes det er viktig å sikre funksjonshemmedes rettigheter i forhold til likeverd og 

tigjengelig, vi støtter derfor innføringen av denne loven og dets formål. 

 

I lovens § 2 Virkeområde står det at loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av 

familieliv og andre forhold av personlig karakter. 

 

I lovens § 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) står det at offentlig virksomhet 

skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor sin virksomhet. 

Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. 

  

Ut fra dette er FRIFO litt usikker på hvordan denne loven avgrenser seg mot fritidssektoren.  
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FRIFO er opptatt av at friluftslivsorganisasjonene skal bidra til at funksjonshemmede får en 

meningsfull fritid i form av et aktivt friluftsliv. FRIFO har derfor blant annet vært med i en 

arbeidsgruppe nedsatt av Direktoratet for naturforvaltning som skulle se nærmere på 

funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv og foreslå tiltak for å bedre disse mulighetene. 

Arbeidsgruppen la fram sitt arbeid i form av Utredning 2003-4 Friluftsliv for funksjonshemmede. 

Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv fra Direktoratet for 

naturforvaltning. 

 

FRIFO mener likevel at loven ikke bør gjelde tilrettelegging av aktiviteter på fritiden i regi av 

frivillige organisasjoner, men mener at det offentlige bør stimulere organisasjoner og andre til i 

størst mulig grad å tilrettelegge sin virksomhet for funksjonshemmede. Etter vår vurdering bør 

denne avgrensningen mot fritidssektoren komme klarere fram i lovens § 2 Virkeområde. 

 

Utover dette har vi ingen spesielle kommentarer til loven. 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

 

 

 

Harald Tronvik       Hans Erik Lerkelund 

generalsekretær       fagkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


