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Leseombud
Informasjonen til oss som borgere og eventuelt som brukere av
offentlige tjenester har på flere måter blitt bedre og bedre de senere
årene.
For det første informeres det mer; både om flere saker og mer om

hver sak. For det andre informeres det bedre, i den forstand at in-
formasjonen på mange måter gjøres mer tilgjengelig gjennom inn-
bydende layout, bruk av ulike pedagogiske virkemidler og nye
medier.
Likevel kan vi tidvis – noen hver av oss – ha problemer med å

henge med i svingene.
Samtidig med at det offentlige gir ut mer informasjon, druknes vi i

informasjon fra en rekke ulike kanter for øvrig. Om ikke annet kan vi
ha problemer med å skille klinten fra hveten, men selv når klinten er
borte, er det så mye igjen at inntakskapasiteten settes på jevnlige
prøver.
Og dette gjelder oss med alle våre sansers fulle bruk.
For dem som på en eller annen måte har begrensninger i leseevne

eller -forståelse kan det bli umulig å få med selv det mest nødvendige.
Den utmerkede lettlest-avisen Klar Tale hadde for litt siden en om-

tale av en ordning som svenskene har praktisert siden 1993, og som
gir utviklingshemmede – eller andre med lesevansker – rett til et lese-
ombud.
Leseombudets oppgave er å sørge for at personer som ikke selv kan

lese, får – og forstår – offentlig informasjon vedrørende rettigheter og
plikter.
I Sverige er det utviklet et eget kursprogram for personer som tar

på seg å være leseombud, og ordningen er offentlig finansiert.
Forutsatt at det fungerer, må dette være en svært god ordning for

mennesker som ikke selv kan lese eller på annet vis tilegne seg
informasjon ved egen hjelp. En ordning som er med på å styrke både
rettighetstenkning og rettssikkerhet.
SOR vil reise spørsmål overfor våre sentrale politiske myndigheter

om etablering av en tilsvarende ordning her i landet.
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