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1. Forord (½ side) 
Om processen, involvering, arbejdsgruppe o.l.

2. Vision og bærende principper (½ side)

Visionen for Hedensted Kommune er at borgere med handicap deltager og bidrager aktivt i 
samfundet - alt det, de kan. 

Det skal være muligt for alle borgere at leve et selvstændigt liv, hvor man har lige muligheder 
for at deltage i samfundslivet.

Det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet arbejder alle målrettet med at inkludere 
forskellighed og herunder handicappede borgere i det daglige.

De principper, som Hedensted Kommune arbejder efter i mødet med borgerne er:

 Et anerkendende ressourceperspektiv (Vi har behov for alle borgeres indsats og 
stiller forventninger og har en anerkendende tilgang).

 Empowerment. Vi styrker den enkeltes ressourcer i mødet med borgeren.
 Recovery. Den enkelte borgeres unikke proces mod at leve et godt liv, som vi 

støtter.
 Rehabilitering. Fokus på den hele borger.
 Habilitering. Udvikle nye evner.

3. Kerneopgaverne og guldindikatorerne (1 side)

I Hedensted Kommune er der 4 kerneopgaver, som alle fokuserer på en bevægelse for 
borgeren i forhold til en bæredygtig velfærd i vores lokalsamfund og kommune.

1. Læring: Bevægelsen er, at barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job.
2. Beskæftigelse: Bevægelsen er, at det enkelte menneske kommer i job eller 

uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk



3. Social Omsorg: Bevægelsen er, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og 
rådgivning, der gør, at man løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere 
selv.

4. Fritid og fællesskaber: Bevægelsen er, at det enkelte menneske både bidrager til og 
bruger fællesskabet og de fælles muligheder, så man selv - og andre mennesker - 
har et godt liv.

For en uddybning af kerneopgaverne se kommunens hjemmeside, herunder også 
forudsætningerne for kerneopgaverne. Alle kerneopgaver i Hedensted Kommune har på 
hver sin måde andel i handicappolitikken. Det er således et fælles, politisk ansvar at føre 
politikken ud i livet.

Kerneopgaver er de vigtigste, politiske pejlemærker i Hedensted Kommune. For at have 
mulighed for at kombinere politik med viden om, hvad der virker for borgerne på 
handicapområdet, vil vi bruge Guldindikatorerne1 som faglige pejlemærker.

Guldindikatorerne er:
 Lighed og ikke diskrimination
 Diversitet og bevidstgørelse
 Tilgængelighed og mobilitet
 Frihed og personlig integritet
 Selvstændigt liv og samfundsinklusion
 Uddannelse
 Sundhed
 Beskæftigelse
 Social tryghed
 Politisk deltagelse

5. Uddannelse og arbejde
(Afsnit endnu ikke udarbejdet)

6. Fleksible boligtilbud

Det er vigtigt at have en bolig, der er nogenlunde tilpasset ens behov når man er 
handicappet. Boligen kan medvirke til at give tryghed, men måske også i et miljø, hvor der 
er adgang til fællesskabsskabende aktiviteter.

1 Institut for Menneskerettigheder, 2015. Guldindikatorerne. Måling af udviklingen for implementering af 
handicapkonvensionen i Danmark.



Hedensted kommune arbejder på at kunne tilbyde boliger, som i videst mulig grad er 
tilpasset den enkelte person med handicap. Hedensted kommune anerkender, at 
mennesker har forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Personen med handicap 
skal opleve at kunne være en del af lokalsamfundet og bo i eget hjem uden 
institutionspræg. 

I udviklingen og vedligeholdelsen af fleksible boligtilbud vil Hedensted Kommune 
samarbejde med boligselskaberne såvel som med øvrige boligaktører, så som private, 
øvrige kommuner og Region Midtjylland.

Hedensted kommune vil arbejde for
- At unge borger med handicap, der skal til at flytte hjemmefra, vil få støtte i 

botræning og muligheden for at udvikle sig til at klare mest muligt selv og for at 
udleve et ungdomsliv med fester, venner og fritidsinteresser. 

- At ældre borger med handicap med stigende plejebehov, skal tilbydes mulighed for 
at bo et sted, der har de fysiske rammer og medarbejderkompetencerne til at 
understøtte denne fase af borgerens liv.

- At de enkelte lokalsamfund understøtter, at der også kan bo handicappede i alle 
lokalområder, selvom større boenheder placeres i relation til de største byer i 
Hedensted Kommune, hvor det er lettere at benytte offentlig transport.

7. Hjælp til selvhjælp 
Handicappede borgere skal hjælpes til at hjælpe sig selv, hvis de allerede ikke kan klare sig 
selv. Det er mest værdigt.

Hvis det kan understøtte barnets udvikling bør der som udgangspunkt sættes ind med 
børnetræning - for at forebygge udvikling af handicap. Tidlig indsats med tekniske 
hjælpemidler kan måske medvirke til, at barnet får et sprog og begrebsverden.

Hjælp til pårørende og netværk i øvrigt.

Velfærdsteknologi udbredes løbende, hvor det giver mening og støtter borgerne i at blive 
selvstændige og klare sig bedre og mere selv.

Der er opmærksomhed på dem, der ikke kan overskue den øgede digitalisering. Hvordan 
støtter vi dem?

8. Transport og tilgængelighed



Transport er konkret og tilgængelighed er bredt forstået. Transport kan være en del af 
tilgængeligheden for alle i samfundet. Alle borgere skal opleve, at det er til at komme 
rundt og at det er til at få adgang til informationer.

Der bør være lige adgang til at leve et liv med lige adgang i det offentlige rum, 
eksempelvis biblioteker og naturen. Alle bør have mulighed for at kunne komme rundt og 
klare sig på egen hånd.

Hedensted Kommune er svær at komme rundt i med offentlig transport. Handicappede 
kan som andre borgere benytte sig af flextur, når man bestiller tid på forhånd.
Nogle borgere kan dog få støtte til offentlig transport ud fra en konkret individuel 
vurdering.

Hvis borgeren har en støtte-kontakt-person/ ledsager/ koordinerende sagsbehandler 
tilknyttet – sikres en del af tilgængeligheden til hjælp og deltagelse også via denne.
 

9. Sundhed og egenmestring
Handicappolitikken hænger sammen med Hedensted Kommunes sundhedspolitik 
herunder visionen om sundhed som et fælles ansvar og øget lighed i sundhed. 
Borgere med handicap skal have mulighed for at leve et sundt liv. Borgere med handicap 
skal have mulighed for at frigøre sig fra behandling, pleje og hjælp i den udstrækning, som 
det er muligt og borgerne skal selv tage medansvar for egen sundhed. Kommunens 
fagpersoner støtter borgerne i de situationer, hvor det er nødvendigt for at borgerne 
opnår størst mulig sundhed og egenmestring.
 

10. Deltagelse, kultur-, fritid og fællesskaber
Hedensted kommune vil arbejde for, at borgere med handicap får gode muligheder for 
gode oplevelser og aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet – hele livet. Deltagelsen skal 
kunne ske på lige fod med øvrige indbyggere og kan både være sammen med ligestillede 
eller inkluderet i tilbud på almindelige vilkår – med de hensyn der skal tages, for at den 
enkelte person med handicap kan lykkes.
Hedensted kommune vil desuden arbejde for: 

- At personen med handicap sikres 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 person med handicap som muligt. 

- Handicappede skal også have mulighed for at være frivillige for andre.



 
11. Ligeværd og helhed i sagsbehandlingen

Den enkelte borger skal opleve at blive motiveret til størst mulig deltagelse, inklusion og 
livkvalitet. Hedensted Kommune bør skabe rammer og muligheder som støtter og 
udvikler borgeren til blive så selvstændig, som overhovedet muligt. Hedensted 
Kommune går fra at ”gøre for” til at ”gøre med”.
Den enkelte borger er ekspert i sit eget liv, og vil således opleve, at sagsbehandlingen er 
skræddersyet, helhedsorienteret, meningsfuld og sammenhængende. Udgangspunktet er 
altid det individuelle unikke menneske og dennes håb og drømme for fremtiden. 
Sagsbehandlingen skal være af høj faglig kvalitet og dialog, rådgivning og samarbejde er 
grundstenen. Hedensted Kommune ønsker at styrke samarbejdet mellem borger, 
pårørende og fagpersonale. 

Det er Hedensted Kommunes ansvar at sikre helheden i den enkeltes sagsbehandling ved 
at udarbejde tværfaglige handleplaner. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i 
borgerens nærmeste udviklingszone. Ved behov vil borger få en fast kontaktperson, som 
er koordinerende sagsbehandler. Borger inddrages altid i udredningen og afgørelsen, som 
træffes. Det er kommunes ansvar at råde og vejlede borgeren således, den afgørelse der 
træffes er forståelig for borger. 

Byrådet vil sikre, at der løbende bliver fulgt op op og revurderet på borgerens mål, og at vi 
lærer af evalueringen til at forbedre udviklingen af borgerforløb generelt.

Byrådet vil sikre, at der laves gode overgange mellem indsatser tidligt i livet og i 
voksenlivet.

12. Opfølgning på handicappolitikken
De politiske udvalg og byrådet vil løbende holde øje med de tegn, der er på, at 
udviklingen går i den rigtige retning. Hvert kerneområde er forpligtet på hensigterne og 
målene i handicappolitikken som forudsætninger for egne kerneområder. 

De enkelte kompetenceområder / samarbejdsrum udarbejder handleplaner med mere 
konkrete målsætninger, indsats og tidsrammer.

De 10 guld-indikatorer vil blive søgt anvendt som et konkret monitoreringsværktøj af den 
samlede implementering af handicappolitikken og handicapkonvensionen i Hedensted 
Kommune. Første måling finder sted primo 2018, godt et år efter vedtagelsen af politikken. 
Hedensted Kommune vil søge samarbejde med andre kommuner eller institutioner i 
opfølgningen – for at have nogle kommuner at sammenligne med.


