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Til:

Forretningsudvalget

Spørgsmål fra Marianne Frederik vedr. forretningsudvalgssagerne nr. 20 og 21

Følgende spørgsmål er blevet stillet forud for forretningsudvalgets møde 10.
april 2018:
1. Kan det bekræftes, at regionen ved sine beslutninger og retningslinjer
er forpligtet til at efterleve lovgivning og dens intentioner her byggelovgivningen, selv om en anden myndighed her kommunerne har det formelle myndighedsansvar?
Svar:
Det fremgår af byggelovens § 2, at den finder anvendelse ved nybyggeri og
væsentlige ombygninger. Såfremt der er planlagt væsentlig ombygning af lokaler i forbindelse med flytning af en praksisklinik, hvor der kræves byggesagsbehandling, er det kommunerne, der på baggrund af byggelovgivningen stiller
krav til indretningen for mennesker med funktionsnedsættelser. Hvis lokalerne
benyttes uændret, stiller byggelovgivningen ikke nye krav om etablering af
indretning for personer med funktionsnedsættelser. Indretning af praksislokaler
er derfor et anliggende mellem kommunen og lægen iflg. byggelovgivningen.

2. Kan det bekræftes, at for at leve op til byggelovgivningen, skal skemaer
og andet, der benyttes i forbindelse med registrering af nuværende og
kommende praksis' tilgængelighed, være opdateret til seneste bygningsreglement pt BR18?
Svar.
Det fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside (bygningsreglementet.dk), at Bygningsreglementet 2018 (BR2018) trådte i kraft 1. januar
2018. Frem til den 30. juni 2018 er det muligt at vælge at anvende BR2015 ved
ansøgning om byggetilladelse. Fra og med den 1. juli 2018 kan der alene søges
om tilladelse efter BR2018. Administrationens skemaer tilpasses BR2018 fra
den 1. juli 2018. Det skal yderligere bemærkes, at det fremgår af hjemmesiden,
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at Bygningsreglementets vejledning til BR2018 om adgangsforhold er under
udarbejdelse. Administrationen vil forelægge et revideret skema for Udvalget
for forebyggelse og sammenhæng (FORSA) i juni 2018.
3. Kan det bekræftes, at sagsfremstillingen for sag (?) fastholder hidtidige
praksis, at der kan gives tilladelse til flytning, hvis den nye praksis har
samme eller bedre tilgængelighed, og at dette ikke er i overensstemmelse med byggelovgivningen, da utilgængelige praksis således kan
flytte til nye utilgængelige praksis?
Svar:
Af § 47, stk. 1 i overenskomst om almen praksis fremgår, at ”Alle læger skal
tilstræbe, at konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, og
at der er handicapegnede toiletfaciliteter. Endvidere skal alle læger, hvor det
er muligt, tilstræbe at der er adgang til handicapparkering i nærheden af praksis”. Af § 47, stk. 2 fremgår, at ”ved nybygning og væsentligt ombygning af
praksis er det et krav, at der etableres adgangsforhold i henhold til byggelovgivningens regler”.
Som det fremgår af overenskomsten 2018 finder byggelovgivningens regler anvendelse ved nybygning og væsentligt ombygning. I de flyttesager, hvor praktiserende læger flytter til lokaler i nybyggeri, eller lokalerne bliver væsentligt
ombygget, stilles der krav om, at der etableres adgangsforhold i henhold til
byggelovgivningens regler. I flyttesager, hvor praktiserende læger flytter til eksisterende lokaler uden væsentligt ombygning, skal de praktiserende læger i
følge overenskomsten tilstræbe, at praksis er tilgængelig for bevægelseshæmmede.
Udvalget for tværsektorielt samarbejde har godkendt de aktuelle retningslinjer
for administrative godkendelse af flyttesager. Ifølge disse kan der gives administrativ godkendelse til flytning, hvis de nye lokaler har samme eller bedre tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelser, og hvis flytningen sker
inden for samme planlægningsområde. Administrationen har hidtil forelagt udvalget alle flyttesager, hvor der flyttes mellem planlægningsområder.
Der er i sagsfremstillingen, som der refereres til i spørgsmålet, fra administrationens side lagt op til, at kompetencen ændres, således at administrationen kun
kan godkende flytninger inden for samme planlægningsområde, hvis der er en
forbedring af forholdene. Derudover anbefaler administrationen i sagsfremstillingen, at administrationen kan godkende flytninger mellem planlægningsområder, såfremt de nye lokaler er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser, og lægedækningen ikke skævvrides. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen FORSA.
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4. Kan det bekræftes, at der ifølge byggelovgivningen ikke er hjemmel til
at stille forskellige krav om tilgængeligheden alt efter, om der er tale
om nyetablering eller flytning af praksis samt alt efter, om flytning sker
inden for samme planlægningsområde eller mellem 2 planlægningsområder?
Svar:
Byggelovgivningens regler finder alene anvendelse ved nybygning og væsentligt ombygning. Se besvarelse af spørgsmål 3.
Administrationen anbefaler, at:
A) Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver
tid gældende byggelovning følges. Er dette ikke tilfældet, forlægges sagen FORSA.
B) Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for
bevægelseshæmmede herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering. Opfyldes ovenstående ikke, forelægges sagen FORSA.
C) Ved flytning mellem planlægningsområder er en forudsætning, at lægedækningen i de involverede planlægningsområder ikke skævvrides.
Forudsat dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for mennesker
med funktionsnedsættelser. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen
FORSA.
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