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Spørgsmål:
Der ønskes en status for handicaptilgængeligheden på regionens virksomheder - samt en vurdering
af hvor der er behov for forbedringer.
Svar:
Serviceudvalget fik i marts 2011 forelagt handlingsplaner for handicaptilgængelighed på regionens
hospitaler og virksomheder.
Data til rapport og handlingsplaner er tilvejebragt ved en forudgående, omfattende screening af alle
regionens hospitaler og virksomheder.
Ovennævnte screenings konklusioner er udmøntet i konkrete handlingsplaner, udarbejdet specifikt
til samtlige hospitaler og virksomheder med forslag til forbedringer vedrørende handicaptilgængelighed. Handlingsplanerne er detaljerede i sine konklusioner og er opdelt i 17 separate indsats/opmærksomhedsområder.
Forslagene er prioriteret i tre grupper, hvor prioritet 1 er tiltag, der bør gennemføres først. Gennemførelse af de 1. prioriterede tiltag beløber sig til ca. 30 mio. kr., mens en gennemførelse af samtlige
tiltag vurderedes at ville beløbe sig til ca. 110 mio. kr.
Der har ikke i budget 2012 eller 2013 specifikt været afsat midler til området for handicaptilgængelighed. Tiltagene har derfor skullet løses på hospitalerne og virksomhederne inden for de eksisterende budgetter og i øvrigt i forbindelse med almindelig vedligeholdelse og renoveringer. Der har
dog i forbindelse med udmøntning af investeringspuljen på 137 mio. kr. i 2012 været afsat mindre
beløb til området på enkelte hospitaler, ligesom der i forbindelse med udmøntningen af 23 mio. kr. i
4. økonomirapport 2012 blev tilgodeset flere mindre projekter på området. Endelig blev der i i forbindelse med 2. økonomirapport 2013 disponeret 97 mio. kr. i 2013 til presserende renoverings- og
vedligeholdelsesprojekter til hospitalerne, og herunder prioriteredes blandt andet arbejder, der forbedrer handicaptilgængeligheden.
Der udestår således fortsat realisering af nogle af de økonomisk tungere dele af handlingsplanerne,
og det er derfor fortsat vigtigt, at handicaptilgængelighed indgår i fremtidige ombygnings- og nybygningsarbejder.

