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Taastrup, den 9. november 2015 
Sag 6-2015-00686 – Dok. 213095/mol_dh 

 

Høringssvar: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om 

anvendelse af digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier 

og indsamling af vælgererklæringer (SIM Id nr.: 274861) 

 

Danske Handicaporganisationer (DH) har fra Social og indenrigsministeriet modtaget 

ovenstående til høring. DH har følgende bemærkninger:  

Det er afgørende betydning, at den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed, er 

tilgængelig for mennesker med handicap og lever op til de standarder og retningslinjer, der 

findes for tilgængelighed for mennesker med handicap.  

 

Vi er bekymrede, da mange af de nuværende selvbetjeningsløsninger, der findes på de 

områder, der nu gøres digitale, ikke er tilgængelige. Derfor er det vigtigt i bekendtgørelsen 

at stille krav om, at den digitale løsning skal være tilgængelig for mennesker med handicap.  

 

Mange mennesker med handicap får nye muligheder ved digital kommunikation, og de må 

ikke tvinges over i gruppen, der er nødt til at få hjælp, fordi digitale løsninger ikke er 

tilgængelige. Derfor må hjælp og alternative løsninger aldrig erstatte tilgængelighed for 

mennesker med handicap. Tilgængelige løsninger må ikke fravælges, fordi der kan laves en 

alternativ løsning i stedet i form af f.eks. hjælp. Det har vi desværre oplevet på mange andre 

områder, og må derfor kraftigt understrege, at dette ikke må ske i forhold til den digitale 

løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer.  

 

Vi må her også nævne, at der stadig er nogle grupper af mennesker med handicap, der har 

problemer med at få adgang til NemID pga. manglende tilgængelighed. Digitalisering af 

kommunikationen med det offentlige gør det endnu vigtigere at få løst denne 

problemstilling. 

 

Der vil være nogle personer, som ikke er ’digitale’, heriblandt findes også mennesker med 

handicap. Disse personer skal kunne fritages fra at bruge den digitale sagsportal og tilbydes 

alternative løsninger og hjælp. Når hjælp tilbydes, skal personer med denne opgave have en 

grundlæggende introduktion til, hvordan de skal forholde sig til de problemstillinger, der 

opstår, når mennesker med handicap enten skal være digitale eller tilbydes andre 



muligheder. Det er vigtigt at sikre, at der findes en viden om handicap og tilgængelighed de 

steder, hvor hjælp kan hentes.  

Til sidst vil vi anbefale Social og indenrigsministeriet at kontakte Digitaliseringsstyrelsens 

kompetencecenter it for alle, der yder råd og vejledning til offentlige myndigheder om 

tilgængelighed til digitale løsninger for mennesker med handicap, 

http://www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/It-tilgaengelighed 

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent, Monica 

Løland, på tlf.: 3638 8524 eller e-mail: mol@handicap.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Thorkild Olesen 
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