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Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg
Kommissorium
Generelt
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) arbejder handicappolitisk og konkret med tilgængelighed for
personer med handicap til bygninger, transport, udearealer og natur og vejleder konkret efter anerkendte standarder.
Fokusområder
• Overveje og vurdere løbende, hvordan udvalget kan bidrage til at få fjernet barrierer og sikre
ligeværdige vilkår for alle.
•

Påvirke til en national anti-diskriminationslovgivning, som medtager tilgængelighedsaspektet
som diskrimination.

•

Påvirke til et bedre Bygningsreglement samt til lovsikring af tilgængelige udearealer og ligeværdige transportmuligheder efter FNs Handicapkonventions principper om Universelt Design, herunder at kunne færdes og fungere selvstændigt i forhold til den planlagte og udførte
tilgængelighed.

•

Samarbejde og sparre med relevante organisationer, styrelser og instanser såsom DH, SBi,
EDF, Dansk Standard, Transport-, Bygnings- og Boligstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Skovog Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, DSB, byggeriets aktører, som arkitekter, ingeniører, m.fl.

•

Bestræbe sig løbende på at få udvalgsmedlemmer, som har viden om de forskellige problemfelter, til at repræsentere DHF og DH i relevante sammenhænge vedr. tilgængelighed.

•

Samarbejde med uddannelser, der har betydning for byggeri, udearealer og transport som fx
arkitekt-, ingeniør- og tekniske skoler.

•

Give konkret vejledning til bygherrer, kommuner, byggeriets aktører som arkitekter, ingeniører, private, håndværkere, medlemmer, m.fl. i det omfang, udvalget har resurser hertil.

•

Uddanne og efteruddanne tillidsfolk som har interesse i at arbejde med tilgængelighed lokalt.

•

Bistå lokalafdelingerne i DHF med vejledning og problemstillinger i forhold til tilgængelighed.

Kongresbeslutning
Kommissoriet henviser desuden til en kongresbeslutning fra 2000:
"Kun det af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg (BTPU) og personer udpeget af dette kan på Dansk
Handicap Forbunds vegne vejlede om tilgængelighed for Dansk Handicap Forbund."
Baggrunden for beslutningen er, at tilgængelighedsområdet er omfattende og komplekst, og uden
specialuddannelse kan man ikke vejlede korrekt. Derfor risikerer uerfarne og dermed DHF at blive
taget som gidsler ved fx at komme til at sige god for noget, som er uegnet. Beslutningen skal ses i
sammenhæng med, at DHF prioriterer tilgængelighedsarbejdet højt, hvorfor vores vejledning skal
være kvalificeret og faglig korrekt.

