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Politik og strategier – Psykiatri og Handicapområdet 

 

Rudersdal Kommune ønsker at være landets bedste bokommune. Det gælder for alle kommunens 

borgere uanset handicap. For at understøtte denne vision er det ønsket med handicappolitikken, at 

mennesker med funktionsnedsættelser kan deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre.  

 

Hensigten med handicappolitikken er, at den skal fungere som et redskab til at skabe lige muligheder for 

borgere med funktionsnedsættelse under hensyntagen til den enkeltes ressourcer og medvirke til at 

skabe størst mulig selvbestemmelse. 

 

I Rudersdal Kommune medtænker vi forholdene for mennesker med funktionsnedsættelse, når der 

planlægges indsatser vedrørende inklusion, helhedsorienteret indsats, tilgængelighed, skole- og 

ungdomsuddannelse, arbejde og uddannelse, kultur og fritid, bolig, familieliv, sundhed, forebyggelse og 

rehabilitering m.v. 

 

 Vi ønsker hermed at øge mulighederne for, at mennesker med funktionsnedsættelser kan deltage i 

samfundslivet på lige vilkår med andre. Herudover vil vi sætte mennesket før funktionsnedsættelsen ved 

at arbejde på at fremme et livssyn, hvor der fokuseres på styrker, ressourcer, kompetencer og idéer.  

 

Grundlaget for kommunens handicappolitik er De Forenede Nationers konvention om rettigheder for 

personer med handicap. Endvidere er handicappolitikken funderet på ”Dansk Handicappolitiks 

Grundprincipper”. 

 

 

Tilbud til voksne med særlige behov 

Politikområdet omfatter rådgivning, vejledning og indsatser inden for psykiatri-, handicap- og 

misbrugsområdet.  

 

Det indbefatter bl.a. aktiverende og forebyggende foranstaltninger, dagtilbud, misbrugsbehandling, 

ledsageordning, støtte- og kontaktpersonsordninger, socialpædagogisk støtte samt midlertidige og 

længerevarende botilbud. 

 

Endvidere indgår kompenserende specialundervisning, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, 

tilkendelse af førtidspension og særlige opgaver i forhold til førtidspensionister.  

 

 Opgaverne tilrettelægges i samarbejde med borgerne ud fra mindsteindgrebsprincippet, og 

borgernes integritet og selvbestemmelse respekteres.  

 

 Borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser understøttes så vidt muligt i at få de 

samme muligheder som andre for at bidrage til og deltage i samfundslivet efter egne ønsker, 

behov, alder og personlige ressourcer. 

 

 Borgere med funktionsnedsættelser gives samme adgang som andre til kommunens tilbud og 

faciliteter, og forholdene for borgere med funktionsnedsættelser medtænkes, når der 

planlægges nye initiativer og projekter. 
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 Borgere med funktionsnedsættelser inddrages fra starten, når der planlægges nye tilbud. 

 

 Kontakten og samarbejdet med borgeren bygger på ligeværdighed og nærvær, 

valgmuligheder og fleksibilitet. 

 

 Der skabes rammer for, at borgere med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i alle dele af 

samfundslivet. 

 

 Borgere med funktionsnedsættelser tilbydes grundig og let tilgængelig information og oplysning 

om kommunens tilbud.  

 

 



 

 

  
 


