
Handicappolitik
Med plads til alle



Konventionen sætter fokus på, at alle kan deltage i samfundslivet på lige 
vilkår på trods af funktionsbegrænsninger.

Om tilblivelsen af Handicappolitikken
Handicappolitikken er en revision af Handicappolitikken fra 2011. Handicap-
rådet har afholdt temamøde med Byrådet i oktober 2015, med fokus på 
ny handicappolitik. I forlængelse af dette er afholdt interessentmøde med 
70 deltagere den 9. marts 2016.
Denne politik sætter fokus på de værdier, der skal kendetegne det daglige 
arbejde såvel som den langsigtede planlægning.

Handicappolitikken skal ses i samspil med andre strategier og politikker i 
Hedensted Kommune såsom Frivilligpolitik og Pårørendepolitik.

Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk 
eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes Handi-
cappolitik er FN’s Handicapkonvention.

”Mennesker kan have en funktionsnedsættelse på grund 
af en fysisk, intellektuel eller sansemæssig funktionshæmning, 

en medicinsk betinget tilstand eller en sindslidelse.  
Betegnelsen handicap betyder tab eller begrænsning af muligheder for 

at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre”. 1

1  Se også: http://menneskeret.dk/handicap
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Hedensted Kommune:
I Hedensted Kommune er de 4 Kerneopgaver Læring, Beskæftigelse, Social 
Omsorg og Fritid & Fællesskab2. De fokuserer alle på en bevægelse for bor-
geren i forhold til en bæredygtig velfærd i vores lokalsamfund og kommune.

For en uddybning af Kerneopgaverne se kommunens hjemmeside3, her-
under også forudsætningerne herfor. Alle Kerneopgaver i Hedensted Kom-
mune har på hver sin måde andel i Handicappolitikken. Det er således et 
fælles, politisk ansvar at føre politikken ud i livet.

Visionen er
• at alle borgere kan deltage og bidrage aktivt i samfundet 

- alt efter evne. 
• at alle kan leve et så selvstændigt liv som muligt, med lige  

muligheder for at deltage i samfundslivet.
• at det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet alle arbejder 

målrettet for at inkludere forskellighed i det daglige.

De bærende værdier i Handicappolitikken er 
1. Respekt
2. Tilgængelighed
3. Medborgerskab

2   Kommunens styrelsesvedtægt er vedtaget på byrådsmøderne 30. okt. og 18. dec. 2013 
3   http://www.hedensted.dk
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Respekt:
Den enkelte borger skal opleve motivation til størst mulig deltagelse, inklu-
sion og livskvalitet. Hedensted Kommune vil skabe rammer og muligheder, 
som støtter og udvikler borgeren til at blive så selvstændig som overhove-
det muligt. 

Den enkelte borger er ekspert i sit eget liv, og vil således opleve, at sags-
behandlingen er individuel, helhedsorienteret, meningsfuld og sammen-
hængende. Udgangspunktet er altid det individuelle, unikke menneske og 
dennes håb og drømme for fremtiden. Sagsbehandlingen skal være af høj 
faglig kvalitet. Dialog, rådgivning og samarbejde er grundstenen. Heden-
sted Kommune ønsker at styrke samarbejdet mellem borger, pårørende 
og fagpersonale.

Man vil opleve, at der ud over hjælp og støtte også vil blive stillet krav til 
den enkelte. Indsatsen flytter sig fra at ”gøre for” til at ”gøre med”. Det er 
ud fra en ligeværdig og anerkendende tilgang til alle borgere i Hedensted 
Kommune, at man også som borger med funktionsbegrænsninger forven-
tes at gøre en indsats for at opnå større muligheder. Det betyder, at vi altid 
tager udgangspunkt i borgerens potentiale. 

Tilgængelighed
Når man har et handicap, er det vigtigt at have en bolig og et miljø, der er 
tilpasset ens behov. 

Hedensted Kommune arbejder på at kunne tilbyde boliger, som i høj grad 
er tilpasset det enkelte menneske. Hedensted Kommune anerkender, at 
mennesker har varierende behov på forskellige tidspunkter i livet. Borgeren 
med handicap skal opleve at kunne være en del af lokalsamfundet og bo 
i eget hjem så vidt muligt uden institutionspræg. 
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I udviklingen og vedligeholdelsen af fleksible boligtilbud vil Hedensted 
Kommune samarbejde med boligselskaberne såvel som med øvrige bolig-
aktører, så som private, øvrige kommuner og regioner.

Hedensted Kommune vil arbejde for
• At unge borgere med handicap, der skal til at flytte hjemmefra, vil få 

støtte i botræning samt mulighed for at udvikling. Målet er, at den unge 
kan klare sig bedst muligt selv og kan udleve et ungdomsliv med ar-
bejde, uddannelse, fester, venner og fritidsinteresser. 

• At ældre borgere med handicap og stigende plejebehov skal tilbydes 
mulighed for at bo et sted, der har de fysiske rammer og medarbej-
dere, hvis kompetencer understøtter denne fase af borgernes liv.

• At lokalsamfundene understøtter, at der også kan bo borgere med 
handicap i lokalområderne. Større boenheder bør placeres i relation til 
de største byer i Hedensted Kommune, hvor det er lettere at benytte 
offentlig transport.

• Der bør være lige mulighed for at leve et liv med adgang i det offent-
lige rum, eksempelvis på biblioteker og i naturen. Transport er en del 
af tilgængeligheden, og alle bør have mulighed for at kunne komme 
rundt og klare sig på egen hånd.

• Det skal være muligt at få adgang til informationer. 
Velfærdsteknologi og IT vil blive brugt, hvor det giver mening, større 
selvstændighed og værdighed.
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Medborgerskab
Hedensted Kommune vil arbejde for, at borgere med handicap får mulig-
hed for gode oplevelser og aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet – hele 
livet. Deltagelsen skal kunne ske på lige fod med andre. Det kan være sam-
men med ligestillede eller inkluderet i tilbud på almindelige vilkår – med 
de hensyn der skal tages.

Hedensted Kommune vil desuden arbejde for: 
• At borgere med handicap får mulighed for ledsagelse og transport til 

kultur- og fritidsaktiviteter efter behov.
• At der findes fritidstilbud både til børn, unge og voksne med handicap, 

så alle har mulighed for at danne netværk med andre.
• Gode rammer for samarbejde mellem de lokale frivillige foreninger, 

aktive medborgere, Hedensted Kommune og andre med henblik på 
at skabe så gode muligheder for den enkelte som muligt. 

• Borgere med handicap skal have mulighed for at være frivillige for 
andre.
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Principper for sagsbehandling
• Helheden i sagsbehandlingen sikres ved at udarbejde tværfaglige 

handleplaner i samarbejde med den handicappede borger og dennes 
pårørende. Ved behov vil borgeren få en fast kontaktperson, som er 
koordinerende sagsbehandler. Det er kommunens ansvar, at der er en 
forventningsafstemning i forhold til muligheder og ønsker. Kommunen 
er endvidere ansvarlig for at råde og vejlede borgeren således, at af-
gørelsen er forståelig. 

• Der skal sættes ind så tidligt som muligt - med fokus på de ressour-
cer og muligheder, der er både hos den enkelte, i omgivelserne og i 
kommunen.

• Hedensted Kommune vil sikre de gode overgange fra barn til voksen 
og videre til et eventuelt fremtidigt arbejdsliv. Dette indebærer tætte 
dialoger internt i kommunen og eksternt med private virksomheder.

Handicaprådet evaluerer Handicappolitikken en gang årligt.

Godkendt af Hedensted Byråd  
den 26. oktober 2016
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Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
T: 7975 5000
www.hedensted.dk


