
Velkommen til webinar: 
UU-tilgjengelighetserklæring.

Leverandører presenterer status
Start 13.00.



Rekkefølgen blir som følger: 

1. Aventi – KommuneTV

2. Visma Norge                      

3. Framsikt

4. Stratsys

5. Jungelmap

6. Kommuneforlaget

7. Sikri

8. Acos

9. TietoEvry

10. Microsoft

11. KS læring

12. Feide



Aventi – KommuneTV

• Marius Berg-Storøy
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Aventia KommuneTV



KommuneTV - Generell info

KommuneTV er et produkt rettet mot direktesending av 
utvalgsmøter og andre typer møter for offentlig sektor. Få 
større åpenhet rundt de politiske beslutninger og motivere 
til politisk arbeid.
Brukes av 240 kommuner og fylker i Norge og Sverige.

Mulighet for integrering med kommunens 
saksbehandlingssystem i kombinasjon med digital 
avstemming.

Tilgjenglighetserklæringen 
i forhold til video
• Store videoarkiv er lik store kostnader

• Mindre utvalg har som regel mindre 
allmenn interesse

• Automatisk teksting har vansker med 
norske dialekter

• Manuell teksting er tidkrevende og gir 
økte kostnader.

• Hvilke alternativer kan være godt 
nok?



KommuneTV - Generell info

KommuneTV er et produkt rettet mot 
direktesending av utvalgsmøter og 
andre typer møter for offentlig sektor. 
Få større åpenhet rundt de politiske 
beslutninger og motivere til politisk 
arbeid.
Brukes av 240 kommuner og fylker i 
Norge og Sverige.
Mulighet for integrering med 
kommunens saksbehandlingssystem i 
kombinasjon med digital avstemming.

Tilgjenglighetserklæringen
i forhold til video
• Store videoarkiv er lik store 

kostnader

• Mindre utvalg har som regel mindre 
allmenn interesse

• Automatisk teksting har vansker 
med norske dialekter

• Manuell teksting er tidkrevende og 
gir økte kostnader.

• Hvilke alternativer kan være godt 
nok?



Visma Norge

• Vidar Arntzen - Produktleder Skole og Velferd 
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Visma Enterprise AS
Tilgjengelighetserklæring

Vidar Arntzen
Produktleder Skole og Velferd 



Bakgrunn

Krav til “Universell utforming” 
EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) er nå en del av norsk rett. Offentlig 

sektor skal følge WCAG 2.1. Det innebærer at det kommer 12 nye krav som skal følges fra 1. februar 2023. De tidligere kravene fra 

WCAG 2.0 er videreført i WCAG 2.1. (Tilsyn for universell utforming av IKT - uutilsynet.no 2022).

Krav til “Tilgjengelighetserklæring”
En tilgjengelighetserklæring er resultatet av kommunens vurdering av status for universell utforming for et bestemt nettsted 

eller en app (Tilsyn for universell utforming av IKT - uutilsynet.no 2022).



Oppvekst 

BHG SKOLE VGS PPT Barnevern Helsestasjon Sosial FlyktningHelse og omsorg

Helse Velferd

Voksenopplæring



Hvilke tjenester omfattes av kravene?

Nettsider 

Foresattportal 

skole 

Foresattportal 

barnehage 

Flyt Foresattportal
Støtter WCAG 2.1 AA 

Tilgjengelighetserklæring

Flyt Samspill
Støtter WCAG 2.1 AA 

EasyCruit
Støtter WCAG 2.1 AA 



Hvilke tjenester omfattes av kravene?

Nettsider 

Foresattportal 

skole 

Foresattportal 

barnehage 

Flyt Foresattportal
Støtter WCAG 2.1 AA 

Tilgjengelighetserklæring

Flyt Samspill
Støtter WCAG 2.1 AA 

Tilgjengelighetserklæring 

Apper  

EasyCruit
Støtter WCAG 2.1 AA 

To apper til foresatte som er på WCAG 2.1 AA 
nivå:
● Min Barnehage
● Min Skole 

UU tilsynet støtter pr i dag ikke  registering av 
tilgjengelighetserklæring for Apper. 



Hvordan kan man få hjelp?

● Vi har gjennomført en “tilgjengelighetsvurdering” av 
Flyt Foresattportal sammen med Kristiansand 
kommune.

● Resultatet er en Tilgjengelighetserklæring som vil bli 
gjort tilgjengelig for våre kunder på Visma 
Community. 

● Det anbefales at kundene gjør en vurdering av 
hvorvidt denne vil være dekkende for deres behov. 

Visma Community



Make progress happen

Entrepreneurial

Dedicated

Responsible

Inclusive



Framsikt

• Lisa Jørgensen
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Samlet resultat legges inn av kunde på uustatus.no

Begge 

Dynamisk innhold

Kundens testansvar

Tekst/overskrifter Lenker
Video eid av 
kommunen

All bildebruk

Framsikt testansvar

Standard grafer & 
tabeller

«Ramme» til web Interaktivt kart o.l.

Autosjekk av mal = ferdig utfylt liste med konkrete
feil

Må sjekkes manuelt = egendef liste

Må sjekkes manuelt om finnes i mal = 
evt feil ligger i predefinert liste

Tilgjengelighetserklæringa vil bestå av:



Automatisk sjekk av mal + egen test

Sjekk m/støtteinfo - vil komme i alle moduler under «dokumenteksport». Støtteinfo vil også komme som hjelpesenterartikkel.

Bildebeskrivelser: Idéskisser fra designavdelingen som beskriver automatisk sjekk + støtteinformasjon



Alle spørsmål om UU / 
Tilgjengelighetserklæringa sendes 
(foreløpig) til:
support@framsikt.no

mailto:support@framsikt.no


Stratsys

• Anders Hjalmarsson

• Hogne Engdahl
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Stratsys arbeid med 
universell utforming
Anders Hjalmarsson, Chief Product Owner

Hogne Engdahl, senior rådgiver virksomhetsstyring



Hvordan lever Stratsys opp til
kravene?
For oss er det viktig at funksjonene våre har høy tilgjengelighet uavhengig om man 
jobber på en arbeidsstasjon, et nettbrett eller på mobiltelefonen. I vårt arbeid med å gjøre
våre produkter, tjenester og funksjoner mer tilgjengelige har vi fulgt WCAG 2.1.

Arbeidsinnsatsen kan grovt sett deles i tre deler ut fra hvordan tilpasningene er prioritert:

1. Tilpasning av eksisterende produkter, tjenester og funksjoner som blir digitalt, offentlig 
innhold på våre kunders eksterne eller interne nettsider.

2. I samsvar med kravene ved utvikling av nye produkter, tjenester og funksjoner.

3. Tilpasning av eksisterende produkter, tjenester og funksjoner som administreres internt 
av våre kunder.



Hvordan jobber Stratsys med 
tilgjengelighet?

Stratsys jobber aktivt og kontinuerlig for å sikre og forbedre tilgjengeligheten i henhold

til kravene i WCAG

• Flere eksterne revisjoner er gjennomført og fulgt opp med tiltak.

• Systemet har mulighet for et individuelt oppsett for å imøtekomme brukere med spesielle

behov.

• Arbeidsflyter med skjermlesere testes ut med jevne mellomrom og det er brukere som 

har jobbet selvstendig med systemet med skjermlesere i flere år.



Hvem er ansvarlig for å oppfylle
kravene i tilgjengelighetserklæringen?
Som tredjepartsleverandør har vi, i den grad det er mulig, gjort tilpasninger av våre
produkter, tjenester og funksjoner for å lette våre kunders prosess for å sikre at innholdet
som blir publisert digitalt og offentlig er tilgjengelig og for å minimere merarbeid.

Stratsys tar imidlertid ikke noe ansvar for at innhold i Stratsys som blir digitalt og offentlig 
innhold tilpasses i den grad det kreves for tilgjengelighetstilpasning. Et eksempel på et slikt 
område er vår rapporteringsfunksjonalitet. Dette er fordi innholdet i rapportene er 
redaksjonelt av brukerne der de har mulighet til egne tilpasninger (f.eks. forside). Kunden er 
også ansvarlig for å garantere og kontrollere lettfattelig språk i instruksjoner, relevante alt-
tekster til grafer og bildeobjekter i dokumentet.

Som leverandør kan vi derfor aldri garantere at for eksempel en rapport fra oss automatisk 
oppfyller lovens krav. Kunden må derfor ha egen rutine og prosess for å sikre at innholdet
som skal bli offentlig og digitalt oppfyller lovkravene.



Vår tilgjengelighetserklæring

Som leverandør garanterer vi å følger de 

retningslinjene og kravene som beskrives i 

WCAG. For de som ønsker å se nærmere

på hvordan vi oppfølger kravene har vi 

publisert en egen

tilgjengelighetserklæring /web accessibility

statement som etterfylles og oppdateres

fortløpende

https://www.stratsys.com/sv/tillganglighetsredogorelse


Jungelmap
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Kommuneforlaget

• Haakon Meland Eriksen
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KF
- universell utforming

19.12.2022

KF - universell utforming



Heleid datterselskap av KS

Kommunal sektor som primærmålgruppe 

KFs visjon er «en enklere og bedre 
hverdag for innbyggerne i Norge»

Alle kommuner og fylkeskommuner har 
et kundeforhold til KF

OM KF

19.12.2022

KF - universell utfomring



Kf.no

KF og UU

19.12.2022

• Hva vi har gjort, og status nå

• Hva vi skal gjøre innen 1. februar 
2023
• Oppfølging av hva som gjenstår på 

tvers av KFs portefølje.

• Tilgjengelighetserklæring på 
relevante produkter og tjenester

• Veien videre for UU i KF



Kf.no

UU-
kompetanse i 
KF

19.12.2022

• Godt kjent med forventninger til UU 

og lovverket, jfr webdirektivet

• Begrenset kapasitet internt i praksis, 
hva vi faktisk kan sjekke selv, men 
noe kan vi gjøre.

• Vi henter inn ekstern hjelp



Kf.no

UU normal 
del av 
utvikling

19.12.2022

• UU-kompetanse hos 
utviklingspartnere
• Variabel på tross av norsk lovgivning 

om universell utforming av IKT

• KF setter krav til utviklingspartnere 
om å ha kompetanse til å levere 
lovlige løsninger.



Kf.no

UU i 
leveranse og 
support

19.12.2022

• Mulig å melde inn UU-behov til KF 
og forvente at det blir løst innen 
rimelig tid.



Kf.no

UU 
utfordringer

19.12.2022

• Hva er minimum som alle skal ha, 
hva er beste praksis, og hva er ikke 
universell utforming, men spesiell 
tilrettelegging?

• KF deltar i UU-
standardiseringsarbeid SN/K 607
• Tolkningsfellesskap for beste praksis 

– kunder, bransjen og tilsyn

• Veileder for universell utforming av 
digitale læremidler

• Konferanse på nyåret



Eksempler KF 
produkter og UU

19.12.202
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KF Infoserie

19.12.2022



Visuell tablueringssti vist for KF Infoserie

19.12.2022



KF Infoserie score hos www.accessibiltychecker.org

19.12.2022



Skrible.no hjemmeside

19.12.2022



Skrible.no - liste med skriveoppdrag

19.12.2022



Skrible.no - alternativtekster for 
navigeringselementer.

19.12.2022



Skrible.no score hos www.accessiblitychecker.org

19.12.2022



Veien videre for UU i 
KF

19.12.202
2



Kf.no

Levere UU-
vennlige 
løsninger

• Levere UU-vennlige produkter og 
tjenester
• Assist for å gjøre dokumenter UU-

vennlige

• Videre deltakelse i 
standardiseringsarbeidet rundt UU
• Tolkningsfellesskap er viktig

• Lytt til innspill fra kunder
• Tilgjengelighetserklæring på 

relevante produkter og tjenester
• Mal fra UU-tilsynet
• Mal fra AVT2-prosjektet i Oslo
• Viktig med mest mulig FELLES maler og 

tolkninger



KF - avslutningslysark



Sikri

• Tonje Hokholt Nordli – Innovatør Sikri
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Sikri og status i forhold til krav i utvidelse av forskriften 
om Universell utforming

Tonje Hokholt Nordli – Innovatør Sikri



Sikri sine løsninger som blir omfattet

▪ Publikum
▪ Møtepapirer på nett

▪ Utgående dokumenter produsert i organet 

▪ Elements til dels – malene og 
dokumenter som danner grunnlaget for 
det som skal publiseres på nett

▪ PixEdit – berikes med PDF/UA (universal 
accessibility)

▪ Samsvar



Oversikt over situasjonen

Elements arkiv
Arkivloven og arkivforskriften

Depot – krav til format

Avlevering i 
PDF-A

§5.17 og 5.18
Arkivforskriften

Publikum
Lupe inn i arkivsystemet

Hvilken hjemmel kan 
benyttes
§2? (UU)

eInnsyn
Dokumenter sendes til 

løsningen. Legger 
ansvar på organet

Inngående 
dokumenter

§4c-d UU forskriften
Dokumenter utenfor 

organets kontroll

Hvilken hjemmel 
gjelder

Eget UU arkiv??



Status hos Sikri nå

















Riktig UU format på nett krever at 
maler og tekst i dokumenter også er i 

henhold til UU. 



Hvordan jobbe godt med UU i organisasjonen (Elements) 

Utarbeid gode maler 
som er UU tilpasset

Lag gode standardtekster 
som er på riktig format

Bruk støtteverktøy for å 
verifisere at dokumentet 
er i henhold til kravene

Sørg for at PDF Converter 
konverterer til korrekt 
format. (kommer på 

plass så fort avklaring 
mellom UU tilsynet og 
arkivverket er på plass)



Mye nyttig informasjon på
UU tilsynet sine sider

Tilsynet for universell utforming av ikt 

(uutilsynet.no)

https://www.uutilsynet.no/


For spørsmål ta kontakt med
Navn: Tonje Hokholt Nordli
Epost: tonje.nordli@sikri.no
Mobil: 91300062



Acos

• Sølvi Fremstad
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TietoEvry

• Morten Lerfald

• Ole Jacob Kielland 
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Tietoevry, Public 
360°
360° Public Journal 

360° OpenGov meetings

360° OpenGov cases

Morten Lerfald / Ole Jacob Kielland



Etterlevelse

Internal 69

• Tietoevry, Public 360° produkter ment for ekstern publisering = WCAG 2.1 AA 
Conformant

Hva gjør vi for å effektivisere prosessen / håntere forespørsler?

• Oppretter en egen versjon av tilgjengelighetserklæringen for våre produkter 360°
Public Journal og 360° OpenGov Cases/Meetings

• Gjøres tilgjengelig for våre kunder ved forespørsel/via Tietoevry Service Channel

• Stiller til rådighet ressurser fra vår organisasjon til bistand ved behov iht. avtale for 
bistand som spesifisert per kunde



Rutine for å gjøre erklæring tilgjengelig på sidene det gjeler

• Last ned vår variant av tilgjengelighetserklæringen for 360° OpenGov og 360° Public Journal fra
Tietoevry Service Channel 

Internal 70

• Følg retningslinjene for å laste opp erklæringene jf. Uutilsynet
• Benytt nedlastede utgangspunkt for å fylle ut for domenene 360°

OpenGov cases/meetings og 360° Public journal
• Ta vare på lenkene til disse

• Tilgjengeliggjør lenken i din virksomhets løsninger
1. 360° Public journal 

• Legges inn av kunde selv i “Om offentlig journal”



Rutine for å gjøre erklæring tilgjengelig på sidene det gjeler

• Last ned vår variant av tilgjengelighetserklæringen for 360° OpenGov og 360° Public Journal fra
Tietoevry Service Channel 

Internal 71

• Følg retningslinjene for å laste opp erklæringene jf. Uutilsynet
• Benytt nedlastede utgangspunkt for å fylle ut for domenene 360°

OpenGov cases/meetings og 360° Public journal
• Ta vare på lenkene til disse

1. 360° OpenGov
• Ta kontakt med Tietoevry for oppdatering, lenken legges inn  av 

Tietoevry I løsningens “footer”



Thank you



Microsoft

• Maria Holsten
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Accessibility 

Maria Holsten

Prin Customer Success Account Manager



Microsoft mission
Empower every person and
every organization on the
planet to achieve more



“We will focus on designing and 
building products that our customers 
love and that are accessible to 
everyone and built for each of us.”

- Satya Nadella, CEO Microsoft



Accessible technologies empower people with 
disabilities to unlock potential at work, school, and 
modern life

Vision Hearing Neurodiversity

Learning Mobility Mental Health



People in Norway 

15 % have one or 
more disabilities 

20% have general 
reading difficulties

8 % have impaired 
vision

5%  have hearing 
impairment

600.000 people are 
none digitals

15 % are older than 
67 years 

6-7 % have mobility 
impairment

Statistikk om personer med funksjonsnedsettelser - Funka

https://www.funka.com/no/universell-utforming/informasjon-web-og-ikt/statistikk/


Microsoft's Commitment to Accessibility

Microsoft is committed to developing technology that empowers everyone, 
including people with disabilities, and helps customers address global 
accessibility requirements. Microsoft Accessibility Conformance Reports 
(ACR) describe how our products and services support the recognized global 
accessibility standards of Section 508 of the US Rehabilitation Act of 1973, 
the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), and ETSI EN 301 549.

Here is a link to the Conformance Reports:

Microsoft Accessibility – Trust Center

Here you can search for individual products:

Accessibility Conformance Reports | Microsoft Accessibility

https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/compliance/accessibility
https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/conformance-reports


Accessibility Resources

Accessibility fundamentals, training:
• Get started with a 2 t 25 min, on-demand course:
• Accessibility fundamentals - Training | Microsoft Learn

Microsoft Accessibility, information hub:
• Her you find the latest information about our products, our approach, resources and support 
• Accessibility Technology & Tools | Microsoft Accessibility

Solve accessibility issues before they reach your customers:
• Her you find tools to check accessibility on Android, Web and Windows applications:
• Accessibility Insights

Support for nonprofits organizations:
• Supporting Disability community nonprofits (microsoft.com)

Microsoft's Commitment to Accessibility and Conformance Reports:
• Microsoft Accessibility – Trust Center
• Here you can search for individual products:
• Accessibility Conformance Reports | Microsoft Accessibility

https://learn.microsoft.com/nb-no/training/paths/accessibility-fundamentals/
https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/
https://accessibilityinsights.io/
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE5cqe7
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/compliance/accessibility
https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/conformance-reports


“If you do not 
consciously
include, you might  
unconsciously exclude”



Accessibility Checker
Analyzes your material and provides recommendations to help fix errors and create more accessible content.

One More Thing: Do you know about the 
Accessibility Checker? With the Accessibility 
checker I can now easily improve the 
accessibility of my documents to make them 
accessible for everyone.

Use Case: Before sending your e-mail, message 
or sharing your document or spreadsheet, run 
the Accessibility Checker to create inclusive 
content that everyone can read and edit.

Learn More:

aka.ms/AccessibilityChecker

http://aka.ms/AccessibilityChecker


Feide 

• Sigrid Lian
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DigiViken 05.12.22

Kathrine Solstrand, Teamleder for Feide, avdeling for digitale fellesløsninger 2

Sigrid Lian, rådgiver, Sikt  



Underlag for tilgjengelighetserklæring i Feide kundeportal

• Tilgjengelighetserklæring beskriver i hvilken grad en tjeneste er universell utformet iht. 
forskrift om universell utforming - baseres på 47 krav fra WCAG 2.1

• Støtte for tilgjengelighetserklæring i Feide kundeportal 

• Leverandører fyller ut skjema i Feide kundeportal hvor de vurderer tjenestene opp mot 
kravene om tilgjengelighet og universell utforming 

• Kommuner og fylkeskommuner henter ut denne informasjonen

• Det er kommuner og fylkeskommuner som selv er ansvarlig for å vurdere om 
informasjonen tjenesteleverandør oppgir i skjemaet er tilfelle 

• Underlaget for tilgjengelighetserklæringen er en betaversjon og vi ønsker 
dialog/tilbakemeldinger 



Skjermdump av løsningen i Feide kundeportal:
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