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Indledning
Forord
Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes
psykiatri- og handicappolitik fra 2008.
I den nye politik har det været vigtigt at afspejle de intentioner, som fremgår af FN's konvention om
rettigheder for personer med handicap. Konventionen tydeliggør, at mennesker med funktionsnedsættelse skal kunne deltage på lige fod med andre i samfundslivet, og at de skal beskyttes mod
udelukkelse af samfundet. Konventionen giver endvidere en klar beskrivelse af handicapbegrebet.
Her fremgår det blandt andet, at mennesker med sindslidelser er dækket af begrebet.
Herudover har det været et ønske til handicappolitikken:
• At den skal være kortfattet og rammesættende.
• At den skal anvise, hvilken overordnet vej kommunen ønsker, at politikområdet skal bevæge
sig.
• At den skal sigte bredt og forpligte alle områder på tværs af kommunen.
• At den medvirker til at fremme brugerinddragelse.

Formål
Rudersdal kommune har udarbejdet en handicappolitik, der angiver kommunens vision, formål og
mål for indsatsen for borgere med funktionsnedsættelse.
Handicappolitikken dækker alle borgere med funktionsnedsættelse. Disse er omfattet af handicapbegrebet i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

"Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller
sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og
effektivt at deltage på lige fod med andre." (Artikel 1)
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. Derfor
henvender handicappolitikken sig bredt til de parter, der indgår i et samarbejde om dette. Det gælder borgere, kommunale instanser, virksomheder og civilsamfundet.
Handicappolitikken:

•

Medvirker til at fremme lige muligheder og størst mulig selvbestemmelse for mennesker med
funktionsnedsættelse.
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•

Indgår i de politiske beslutninger og den forvaltningsmæssige praksis i alle fagområder.

•

Medvirker til at give et fælles grundlag for dialog og samarbejde mellem borgere, politikere,
organisationer og kommunens forvaltning om sager, der vedrører mennesker med handicap.

Grundlag
Grundlaget for Rudersdal Kommunes handicappolitik er De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap.
Se hele konventionen på:
>> http://www.clh.dk/index.php?id=1417.
Fundamentet for handicappolitikken er endvidere nedennævnte grundprincipper, som dansk handicappolitik hviler på. De er beskrevet i publikationen: "Dansk Handicappolitiks Grundprincipper"
udgivet af Det Centrale Handicapråd i 2005. Det er i kort form:
1) Ligebehandlingsprincippet
Det betyder, at borgere med funktionsnedsættelse skal ligestilles og behandles lige som andre borgere, og at der skal tages hensyn til og skabes muligheder for hensigtsmæssige løsninger under hensyntagen til de behov funktionsnedsættelsen medfører for det enkelte
menneske.

2) Sektoransvarlighedsprincippet
Det betyder, at alle sektorer - myndigheder, organisationer og virksomheder – tager deres
del af ansvaret for, at deres område er tilgængeligt for mennesker med funktionsnedsættelse.
3) Kompensationsprincippet
Det betyder, at en person med nedsat funktionsevne i videst muligt omfang får kompensation for følgerne af den nedsatte funktionsevne. Kompensationen kan ske ved at gøre samfundets tilbud tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser. Kompensationen kan
også ske ved at stille særlige ydelser til rådighed, som specielt imødekommer den enkelte
persons individuelle behov.
4) Solidaritetsprincippet
Det betyder, dels at støtteforanstaltninger og udgifter til handicapvenlige løsninger finansieres solidarisk, dels at de er gratis for den enkelte og uafhængig af indkomst og formue.
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Vision
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.
Udgangspunktet i politikken er, at mennesket kommer før funktionsnedsættelsen. Rudersdal Kommune vil arbejde på at fremme et livssyn, hvor der fokuseres på styrker, ressourcer, kompetencer
og ideer.

Opfølgning
I forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetbehandling for det kommende år fastsættes der
mål for de enkelte politikområder.
Handicaprådet har mulighed for at kommentere målene i forbindelse med den årlige høring om
kommunens forslag til det kommende års budget.
Handicaprådet modtager én gang om året en opfølgning på målene fra de enkelte fagområder om,
hvordan handicappolitikken er udmøntet i det forløbne år, og hvordan den planlægges udmøntet i
året.
Revisionen af handicappolitikken følger de kommunale råds valgperiode.

5

Indsatsområder
Borgere, politikere og kommunens medarbejdere har i fællesskab peget på indsatsområder indenfor følgende områder:

-

Inklusion
Helhedsorienteret indsats
Tilgængelighed
Skole- og ungdomsuddannelse
Uddannelse og arbejde
Kultur og fritid
Bolig
Familieliv
Sundhed, forebyggelse og rehabilitering

Inklusion
Rudersdal Kommune ønsker at øge mulighederne for, at mennesker med funktionsnedsættelse
kan deltage i samfundet og bidrage til fællesskabet ud fra de forudsætninger, de har. Det betyder,
at der skal være fokus på såvel at fremme inklusion, som at fjerne barrierer for mennesker med
funktionsnedsættelse.

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætning:
• At skabe inkluderende miljøer.
• At fjerne barriererne for inklusion gennem oplysning og samarbejde.
• At tilskynde leverandører til at indtænke inklusion af mennesker med funktionsnedsættelser i
deres opgaveløsning.

Helhedsorienteret indsats
Rudersdal Kommune ønsker at være med til at skabe helhed i den samlede indsats i samarbejde
med borgeren og med fokus på borgerens ressourcer. Borgere med funktionsnedsættelse har ofte
komplekse problemstillinger, som kræver en koordineret, tværfaglig og tværsektoriel indsats. Dette
kræver helhedsorientering og sammenhæng i indsatsen såvel internt i kommunen som i forholdet
mellem kommunen og andre offentlige instanser.

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætning:
• At borgeren oplever helhed og koordinering i indsatsen, bl.a. ved stor opmærksomhed på overgange, fx fra ung til voksen og ved skiftet fra et system til et andet, fx fra det regionale sundhedsvæsen til kommunen.
• At borgeren oplever en tydelig og gennemskuelig sagsbehandling.
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Tilgængelighed
Rudersdal Kommune ønsker, at tilgængeligheden til det offentlige rum er således, at mennesker
med funktionsnedsættelse så vidt muligt får lige muligheder for at kunne deltage i det almindelige
samfundsliv. Det gælder tilgængeligheden til det fysiske miljø, fx det lokale bymiljø, den kollektive
trafik, i bygninger, i parker og ved veje. Det gælder endvidere tilgængeligheden til information fx på
bibliotekerne og på kommunens hjemmeside.

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætning:
• At ny teknologi indenfor tilgængelighed bliver anvendt, hvor det kan fremme principperne om
lige adgang og højere livskvalitet.
• At kommunale faciliteter har god tilgængelighed og så vidt muligt kan benyttes uden assistance
fra andre.
• At kommuneplaner og lokalplaner tager højde for at sikre god tilgængelighed til såvel offentlige
som private faciliteter, som borgere anvender i almindelighed.
• At der arbejdes på at anvende digitale og øvrige løsninger, som kan hjælpe mennesker med
funktionsnedsættelse med at fungere på lige fod med andre. Det gælder såvel i kommunens
dialog med borgerne, og som understøttende redskaber i det kulturelle liv.
• At Rudersdal Kommune tilbyder information i et format og i en form, som er tilgængelig for
mennesker med forskellige typer af funktionsnedsættelser.

Skole- og ungdomsuddannelse
Rudersdal Kommune ønsker, at børn og unge med funktionsnedsættelser modtager et kvalificeret
skole- og ungdomsuddannelsestilbud.

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætning:
• At der skabes et inkluderende miljø, hvor børn og unge med funktionsnedsættelse modtager et
kvalificeret tilbud om undervisning, der giver mulighed for deltagelse, læring og udvikling. Det
kan blandt andet foregå gennem specialundervisning og specialpædagogisk støtte i nødvendigt
omfang.
• At eleverne med funktionsnedsættelse modtager specialrådgivning i skole- og ungdomsuddannelserne i forhold til deres uddannelses- og beskæftigelsesmæssige muligheder.
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Uddannelse og arbejde
Rudersdal Kommune ønsker, at mennesker med funktionsnedsættelse kvalificeres, så de får mulighed for at udvikle deres kompetencer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætning:
• At der er et inkluderende og tilgængeligt uddannelsessystem, hvor mennesker med
funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre for at udnytte deres ressourcer og få
en uddannelse.
• At der er et rummeligt og tilgængeligt arbejdsmarked, hvor kommunen i samarbejde med
arbejdsmarkedets parter arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse opnår og/eller
fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet.
• At der kan etableres arbejdspladser på særlige vilkår.
• At Rudersdal Kommune som arbejdsplads går forrest og viser det gode eksempel.

Kultur og fritid
Rudersdal Kommune ønsker at understøtte et aktivt liv ved at skabe rammer og muligheder for, at
mennesker med funktionsnedsættelse så vidt muligt får mulighed for at deltage i forenings-, kulturog fritidsliv på lige fod med andre borgere, og dermed også får mulighed for at opleve sig som del
af et større fællesskab, hvor de kan udfolde sig fysisk, kreativt og mentalt.

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætning:
• At de kommunale rammer understøtter variation og rummelighed i kommunens kultur- og
fritidstilbud.
• At der findes befordrings- og ledsageordninger til de kommunale fritids-, idræts- og kulturtilbud i
den udstrækning lovgivningen giver mulighed for det.
• At de frivillige organisationer og foreninger i Rudersdal Kommune opmuntres til at arbejde for
inklusion af mennesker med funktionsnedsættelse i kultur- og fritidslivet.

Bolig
Rudersdal Kommune ønsker, at der i kommunen er en bred vifte af forskellige boformer til mennesker med funktionsnedsættelse.

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætning:
• At der tilbydes boliger til mennesker med funktionsnedsættelse, som tager hensyn til de vilkår
funktionsnedsættelsen giver det enkelte menneske.
• At arbejde for at skabe gode naboskaber og inkluderende miljøer omkring dag- og botilbud til
mennesker med funktionsnedsættelser.
• At der sker brugerinddragelse i planlægningen af boliger til mennesker med funktionsnedsættelse.
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Familieliv
Rudersdal kommune ønsker at understøtte, at mennesker med funktionsnedsættelse så vidt muligt
kan leve sammen med deres familier. Familien skal derfor ses som en helhed, og indsatsen skal
have fokus på at understøtte sammenhængen mellem arbejdsliv, fritidsliv og familieliv for alle familiens medlemmer.

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætning:
• At der iværksættes relevante foranstaltninger fx familierådgivning og aflastning.
• At sikre rammer for inkluderende miljøer i daginstitutioner og skoler
• At sikre helhed i indsatsen i forhold til børn og unge med særlige behov i samarbejde med deres familie.

Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Rudersdal Kommune ønsker at sætte fokus på, at kommunens sundheds- og forebyggelsespolitik
udmøntes i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse.

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætning:
• At der er fokus på sundhed i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse, herunder at såvel mennesker med funktionsnedsættelse, som medarbejdere får øget deres viden og
handlekompetence på området.
• At der er fokus på specialundervisning for voksne, så mennesker med funktionsnedsættelse
kan erhverve sig færdigheder og dermed opnå et liv så tæt på det normale som muligt.
• At der er fokus på rehabilitering, så mennesker med funktionsnedsættelser tilbydes en koordineret og målrettet indsats baseret på hele borgerens livssituation.
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