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Motionen
I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skall utfärda anvisningar som underlättar möjligheterna för handikappade att röra sig i offentliga byggnader.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen skall förkastas eftersom det i gällande byggbestämmelser finns
tillräckliga regler gällande handikappanpassning. Enligt utskottets åsikt bör dock handikapprådet i större utsträckning anlitas som sakkunnigorgan t.ex. när offentliga bygnader planeras
och uppförs.
UTSK01TETS SYNPUNKTER

Utskottet konstaterar att det i den finländska byggbestämmelsesamlingen som tillämpas även
på Åland, finns relativt utförliga bestämmelser om handikappanpassning av allmänna
utrymmen. Reglerna, som förnyades senast år 1985, tar i första hand sikte på att anpassa
utrymmena till de rörelsehandikappades behov medan de bestämmelser som underlättar t.ex.
syn- och hörselskadades rörlighet inte är fullt så utförliga. Vidare konstaterar utskottet att
omfattande facklitteratur finns på området.
I samband med den senaste ändringen av den åländska byggnadslagen beslöt landstinget i
enlighet med landskapsstyrelsens framställning (nr 14/1990-91) att en åländsk byggbestämmelsesamling skall utarbetas. Enligt utskottets åsikt vore det till fördel om det s.k.
handikapprådet gavs tillfälle att yttra sig över de åländska byggbestämmelserna. Utskottet anser
att det även i övrigt vore önskvärt att handikapprådet och handikapporganisationerna anlitades
vid planering och uppförande av framförallt offentliga byggnader. Genom att de handikappades
samlade erfarenheter tas tillvara redan i planeringsstadiet uppnås enligt utskottets åsikt bästa
tänkbara resultat.

ÄRENDETS BEREDNING
Landstinget har den 1 april 1992 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över nämnda
motion.
Utskottet har i ärendet hört handikappkonsulenten Monica Eriksson och överinspektören Göran
Frantzen.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Isaksson, viceordföranden Nordman,
ledamöterna Englund och Häger samt ersättaren Salmen.

UTSKOTTETS FÖRSLAG

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att lagtinget förkastar hemställningsmo-

tionen nr 73/1991-92 och meddelar landskapsstyrelsen till kännedom vad utskottet
anfört i betänkandets motivering.
Mariehamn den 5 januari 1993
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