
 

Hjørring Kommune 

 

 

 
Kommissorium til tilgængelighedsudvalg organiseret under Handicaprådet i 

Hjørring Kommune.  

 

Overordnet mål for tilgængelighed **  

 

Af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol frem-

går følgende:  

 

Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv 

og deltage fuldt ud i alle livets forhold skal deltagerstaterne træffe passende foranstalt-

ninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de 

fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herun-

der informations- og kommunikationsteknologi og -systemer, og de øvrige faciliteter og 

tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden, både i byområder og i landdistrikter  

 

Kommissorium for tilgængelighedsudvalg i Hjørring Kommune  

Tilgængelighed beskriver de mangeartede og komplekse processer, som handler om 

at tilpasse og tilrettelægge alle samfundets aktiviteter, så de i udgangspunktet også in-

kluderer de behov, mennesker med funktionsnedsættelse har – uanset om funktions-

nedsættelsen er fysisk, psykisk eller intellektuel.  

 

Formål:  

• At få tilgængelighed implementeret i alle sager og sikre brugerinddragelse.  

• Fastlægge procedure og arbejdsgange for at få synliggjort og implementeret til-

gængelighed. 

 

Tilgængelighedsudvalgets sammensætning:  

• Gruppen består af 7 medlemmer udpeget af Handicaprådet. Mindst 3 personer er 

medlem af Handicaprådet, heraf mindst en embedsmand. 4 ikke medlemmer er 

indstillet af DH.  

• Herudover har ældrerådet ret til at udpege et medlem og en suppleant. *)  

 

Tilgængelighedsudvalgets opgaver:  

• Sætte fokus på tilgængelighed i alle relevante sager indenfor de forskellige forvalt-

ningsområder, herunder også IT og kommunikationsområdet. 

• Vurdere og rådgive om brugerbehov indenfor tilgængelighed.  



  

 

 

 

 

                                                                                Side 2 

  

• Opgaver pålagt at Handicaprådet  

 

 

Tilgængelighedsudvalgets kompetence:  

• Rådgive om brugerbehov på Handicaprådets vegne, og udtale sig på Handicaprå-

dets vegne på netop dette område.  

 

 

Handicaprådet fastsætter tidsrammen for opgaven. Der er forslag fra arbejdsgruppen 

om, at tilgængelighedsudvalgets arbejde evalueres når gruppen har fungeret i 1 år.  

 

Der sættes et fast punkt på Handicaprådets dagsorden:  

 Orientering fra tilgængelighedsudvalget 

 

 

 

Godkendt i Handicaprådet den 4. september 2014 

 

*) Tilgængelighedsudvalgets sammensætning er ændret på møde den 12. juni 2014 

**) Overordnet mål er tilrettet jfr. beslutning i Handicaprådet den 17/9 2009 med tek-

sten fra den nu vedtagne Handicapkonvention. 


