Status på Handicappolitikkens anvendelse i Kultur-,
Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, herunder
den tidligere By- og Teknikforvaltning
På Handicaprådets møde den 21. maj 2014 har Hvidovre Kommunes
Handicapråd anmodet alle forvaltninger om en status på arbejdet
med Handicappolitikken.
I nedenstående er udarbejdet et svar fra den tidligere By- og
Teknikforvaltning. Den tidligere Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning
besvarer selvstændigt. I fremtiden vil der blive udarbejdet ét
fællessvar på sådanne typer af henvendelser til Kultur-, Teknik-,
Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Handicappolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27.
marts 2012. Politikken udstikker en overordnet ramme for arbejdet
med at understøtte borgere med handicap i at deltage aktivt i
samfundslivet og bidrage til udviklingen i kommunen.
Konkret har Handicaprådet spurgt om følgende tre spørgsmål;
1) Hvorledes er Handicappolitikkens målsætninger medtaget i
arbejdet med budgetter og kvalitetskontrakter?
2) Hvorledes har de enkelte fagudvalg inddraget Handicappolitikken i
deres kontraktstyring?
3) Hvilke konkrete initiativer og interne handleplaner er der
udarbejdet med udgangspunkt i eller med reference til
Handicappolitikken?
Ad1)
By- og Teknikforvaltningen arbejder løbende med
Handicappolitikkens målsætninger i arbejdet med budgetter. Det
gælder specifikt udmøntningen af tilgængelighedspuljer, som
uddybet under nedennævnte svar på spørgsmål 3.
Ad2)
På Teknik- og Miljøudvalgets område arbejdes der ikke med
kontraktstyring.
Ad3)
By- og Teknikforvaltningen arbejder i høj grad med fysisk
tilgængelighed og tilgængelighed - Information/kommunikation, som
fremgår af Handicappolitikken s. 7 og 8. Dette med målet at borgere
med handicap kan deltage på lige vilkår med borgere uden handicap.
By- og Teknikforvaltningen drøfter på to halvårlige dialogmøder med
Handicaprådet spørgsmål i relation til tilgængelighed. Formålet med
møderne er at drøfte problemstillinger og prioritere løsninger.
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Det fremhæves desuden, at By- og Teknikforvaltningen arbejder
med tilgængelighed i relation til nedennævnte;


Myndighedsopgaver ved byggeri
Hvidovre Kommune overholder på linie med andre
offentlige myndigheder Bygningsreglementet og Dansk
Standard. By- og Teknikforvaltningen sikrer hermed, at
bygherrerne overholder Bygningsreglementets
bestemmelser om tilgængelighed i bygninger, der kræver
byggetilladelse.



Anvendelse og prioritering af tilgængelighedspulje
Hvert år er der afsat 500.000 kr. til tilgængelighed på
ejendomsområdet. På vejområdet indgår
tilgængelighedspuljen i en 2.000.000 kr. pulje, som både
omfatter projekter, der har til formål at øge
tilgængeligheden og projekter af anden karakter, som årligt
prioriteres.
Tilgængelighed tænkes i høj grad ind ved større
anlægsarbejder og nyrenoveringer i Hvidovre Kommune,
hvor også Handicaprådet, så vidt det er muligt, inviteres til
dialog. Eksempelvis er der ved ombygningen af
Enghøjskolen, til bl.a. biblioteket, arbejdet intensivt på at
øge tilgængeligheden.
I 2014 etableres en lift på indgangstrappen ved
Strandmarkens Fritidscenter, og der er afsat 400.000 kr. til
etablering af tilgængelighed ved Hvidovre Kirkeplads.
Handicaprådet deltager i dialog med kommunen om dette
projekt ved Hvidovre Kirkeplads.
Aktuelt kan det desuden nævnes, at der tages højde for, at
der er plads nok for kørestolsbrugere foran nyetablerede
nedgravede affalds/genbrugsbeholdere.



Kommunikation
By- og Teknikforvaltningen arbejder fortsat med at
indtænke tilgængelighed på Hvidovre Kommunes
hjemmeside ifht. synshandicappede og ordblinde.
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