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Intresseorganisationer viktiga för ändamålsenlig standardisering 
 
Hörselskadades Riksförbund, HRF, företräder intressena för Sveriges 1,5 miljoner 
hörselskadade. HRF delar utredningens resonemang om standardiseringens 
avgörande betydelse för en väl fungerande byggmarknad, och instämmer i 
utredningens förslag om en nationell samordnare, ett nationellt myndighetsråd och 
tydligare villkor för regeringens medfinansiering av byggstandardiseringen inom SIS. 
HRF anser dock att utredningen helt glömt bort den viktiga frågan om hur relevanta 
intresseorganisationers medverkan i byggstandardiseringen ska säkras.  

HRF deltar sedan en längre tid i två standardiseringskommittéer som berör bygg-
frågor. I båda dessa är HRFs särskilda kunskaper om hörselskadades behov när det 
gäller tillgänglighet och användbarhet mycket viktiga för att standarder utformas så 
att de bidrar till att Sverige kan leva upp till de åtaganden som finns enligt såväl 
nationella som internationella regler, lagar och konventioner. Andra intresse-
organisationer bidrar på liknande sätt utifrån sina specialkunskaper. 

Att delta i standardiseringsarbete är kostsamt. Deltagaravgifterna har stigit kraftigt de 
senaste åren, och för ett meningsfullt deltagande krävs såväl kompetens som arbets-
tid. HRF och andra organisationer kan i dag årligen ansöka om att få deltagar-
avgifterna täckta genom bidrag från Standardiseringens Konsument- och 
arbetstagarråd, SKA-rådet. Resurserna är dock begränsade, och räcker inte till alla 
organisationer som har berättigat intresse av att delta. SKA-rådet ger på nationell nivå 
heller inte bidrag till något utöver själva avgiften, utan alla övriga kostnader faller på 
den deltagande organisationen.  

HRF anser därför att utredningens tre förslag måste kompletteras för att säkerställa 
relevanta intresseorganisationers berättigade krav på att kunna delta i byggstandard-
iseringen  
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