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Kommentar fra Torben Kjær (Ø) til sag nr. 7 på forretningsudvalgets møde den
9. maj 2017
Torben Kiær (Ø), hvis medlemsforslag om retningslinjer for implementering af FN’s
handicapkonvention, behandles som sag nr. 7 på dagsordenen, har i mail af 7. maj
2017 fremsendt følgende kommentar til sagsfremstillingen:
”I sagsfremstillingen til pkt. 7 om at udarbejde retningslinier til regionens afdelinger
og virksomheder for at få større opmærksomhed på, at handicapforhold kan gælde ens
område, selv om man uden særlig viden om handicap ofte vil tænke, at det ikke berører ens område, begår I desværre den fejl, at konventionen kun skulle gælde staten.
Af konventionens artikel 4 Generelle bestemmelser pkt. 5 står: Bestemmelserne i denne konvention skal uden begrænsning eller undtagelse finde anvendelse på alle dele af
forbundsstater.
Institut for Menneskerettigheder skriver om fortolkningen af artikel 4: ”Det følger også af bestemmelsen, at det er ”deltagerstaterne”, der er direkte retligt bundet af konventionen. Det vil sige, at alle offentlige myndigheder i Danmark er forpligtet til at
overholde og fremme konventionens gennemførelse. Det gælder både statslige, regionale og kommunale myndigheder, ligesom det gælder Folketinget, forvaltninger og
dømmende myndigheder. Private personer og virksomheder er derimod ikke direkte
bundet af konventionen. Dog kan private personer og virksomheder blive indirekte
bundet, idet dansk lovgivning skal fortolkes i overensstemmelse med konventionen.”
Linket: https://menneskeret.dk/emner/handicap/forstaa-konvention/artikel-4-generelleforpligtelser/imr-artikel-4”
Af Socialministeriets hjemmeside om forløbet op til ratificering og forudgående høring står bl.a.: ”Konventionen er en del af dansk ret og skal således overholdes af alle
retsanvendende myndigheder herunder stat, regioner og kommuner.”
Der burde ikke være tvivl om regionens forpligtelse til at leve op til konventionen og
denne henvendelse blot som en mulighed for, at administrationen selv berigtiger dette
forud for FU's behandling af punktet i morgen. Skulle der stadig være tvivl, kan jeg
henvise til sekretariatet for Det Centrale Handicapråd, Institut for Menneskerettigheder samt Socialministeriet.”
Administrationens bemærkninger
Det fremgår af sagsfremstillingen, at det er en statslig forpligtelse at implementere
konventionen i den nationale lovgivning. Det er derfor i første omgang staten, som
forpligtes af konventionen. Lokale og regionale myndigheder forpligtes ikke umiddel-

bart af konventionen i sig selv, men af de regler i lovgivning mv., som gennemfører
konventionens bestemmelser i Danmark.
Børne- og Socialministeriet har telefonisk oplyst, at da Danmark tilsluttede sig konventionen var det vurderingen, at den danske lovgivning levede op til konventionen,
hvorfor lokale og regionale myndigheder overholder konventionen i det omfang de
overholder gældende lovgivning.
Det er naturligvis ikke til hinder for, at regionen foretager en selvstændig vurdering af,
hvordan konventionen efterleves i regionen og af et eventuelt behov for retningslinjer
herfor. Det må imidlertid efter administrationens opfattelse som nævnt i sagsfremstillingen, forudsætte en vurdering af forholdet mellem lovgivningens og konventionens
regler og af tidligere initiativer på området.
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