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NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til 
tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse 

• Omfatter publikumsrettet 
tjenesteutøvelse der det kreves 
universelt utformede løsninger for de 
fysiske rammene rundt 
tjenesteutøvelsen 

• Inkluderer informasjons- og 
kommunikasjonstiltak og personlig 
service for å sikre alle likeverdig 
tilgang til en tjeneste 

• Omfatter rutiner og prosesser for å 
sikre at tjenester er brukbare for alle 

• Likeverdig tjeneste innebærer 
tilrettelegging gjennom menneskelig 
assistanse når uu av fysisk miljø ikke 
strekker til 
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Bakgrunn 
• Tjenestesektoren spiller en viktig rolle for den økonomiske utviklingen i 

mange land. I EU og EFTA-landene utgjør tjenestesektoren 60 - 70 % av 
bruttonasjonalproduktet og samlet arbeidsstyrke. Samtidig utgjør 
tjenestehandel over landegrensene bare 25 %.  

• En utredning fra Standard Norge fra 2009 viste at det er begrenset med 
standarder for universell utforming av tjenester og at det trenges en 
overordnet standard med krav som i størst mulig grad er felles. 

• Standard Norges utredning viste for det første at situasjonen når det 
gjelder tilgjengelighet på de områdene som Standard Norge har valgt å 
fokusere på, er forskjellig fra område til område.  

• For det andre kan man i mange tilfeller konkludere at standardenes 
relevans og behovet for en ny, generell standard som kan være 
overordnet sektorspesifikke standarder på ulike tjenesteområder, vil 
avhenge av om man ønsker at brukergrensesnittet for tjenestene skal 
være universelt utformet. 
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Standard for tilgjengelighet og universell utforming 
knyttet til tjenester 

• Standard Norge fikk støtte fra BLD til å følge opp utredningen med å opprette en 
standardiseringskomité. 

• Universell utforming av tjenester innebærer at tjenestene skal kunne benyttes av 
enhver bruker/forbruker uansett grad av funksjonsevne. Det skal ikke være 
behov for spesielle hjelpemidler og tjenestene skal kunne benyttes i ulike 
situasjoner, med tilgjengelig teknologi, kunnskap og materialer. Tjenesten må i 
tillegg være kompatibel med vanlige tekniske hjelpemidler for de som benytter 
slike i det daglige (høreapparat, rullestol etc.)  

• For innkjøpere av tjenester må det stilles krav til utviklere, designere og 
produsenter av tjenester at de tar hensyn til forbrukernes ulike funksjonsnivåer 
når de utformer og planlegger tjenestetilbud. Universell utforming skal vektlegges 
på linje med andre kriterier, som for eksempel pris. Det kan gis rom for at 
tilbyderne viser kreativitet for å sikre at tjenesten er brukbar for så mange 
forbrukere som mulig. Målet er å utforme tjenester som alle, i størst mulig grad, 
skal kunne benytte.  
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NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til 
tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse 
• Standarden er utarbeidet av SN/K 531 Tilgjengelighet og universell 

utforming knyttet til tjenester, der det sitter representanter for KS, Norges 
Blindeforbund, Norges Handikapforbund, Virke, Deltasenteret, Funka Nu 
(Sverige) 

• Standarden sidestiller termene «kunde» og «bruker», og legger vekt på 
brukermedvirkning. 

• Standarden skiller mellom universell utforming, tilgjengelighet og 
tilrettelegging  

• Punkt om krav til fysiske rammer viser til eksisterende standarder f.eks. for 
bygninger, uteområder, IKT osv. 

• Punkt om krav til personlig tjenesteutøvelse omtaler tjenester og situasjoner 
som krever personlig kontakt for å få utført en tjeneste. Det tar opp 
kommunikasjon, informasjon og kundebehandling 

• Punkt om virksomhetenes prosesser  fra planlegging og kartlegging til 
utvikling av tjeneste og evaluering 
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Videre  

• Interesse i andre land for særlig NS 11030 og NS 11040 – dette er pionerarbeid! 
• EU kommer med direktiv om tilgjengelig IKT og en «Accessibility Act» 
• Forprosjekt i gang for å kartlegge mulighet for standardisering for andre 

elektroniske formater for å sikre likeverdig tilgang 
• Diskusjon om standardisering av tjenester på spesifikke områder som oppfølging 

av NS 11030 – ikke minst på bakgrunn av norsk ratifisering av FN Konvensjonen 
for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne – mulig inkludering i 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

• Spre informasjon blir viktig 
 

 



Ønsker du mer informasjon? 

Tel: 67 83 86 00 
www.standard.no  

http://www.standard.no/no/Fagomrader/Universell--utforming/  

http://www.reisekjeden.no/  

Rudolph Brynn rbr@standard.no  

 

Takk for oppmerksomheten 
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