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Indledning 

Forord 

Denne handicappolitik er udarbejdet i 2019 og bygger videre på intentionerne i handicappolitikken 

fra 2012. Den nye handicappolitik har fortsat retning mod at skabe lige muligheder for borgere med 

funktionsnedsættelser, men kursen er justeret, så vigtige strømninger på handicapområdet indgår 

som nye pejlemærker for politikken.  

 

Politikken bygger på intentionerne i FN's handicapkonvention om, at mennesker med funktionsned-

sættelse skal kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Herudover har det været vigtigt, 

at politikken afspejler de visioner og mål, planer og strategier, der er udarbejdet i kommunen gen-

nem de senere år. Det drejer sig bl.a. om udviklingssporet ”Sammen med borgeren”, planen for det 

psykosociale område ”Sammen ad nye veje”, visionen og planen for ”Fremtidens handicapområde 

samt kommunens Børne- og ungepolitik. Herudover har det været et ønske at ændre proceduren 

for opfølgningen på Handicappolitikken fra skriftlige opfølgninger til mere dialogbaserede opfølg-

ninger mellem beslutningstagerne i kommunen og Handicaprådet. Den tilbagevendende dialog hol-

der handicappolitikken levende og skaber grundbund for, at ord bliver omsat til virkelighed i form af 

nye initiativer og nye ideer. 

 

Generelt har det været et ønske til handicappolitikken: 

 At den skal være kortfattet og rammesættende.  

 At den skal anvise, hvilken overordnet vej kommunen ønsker, at forholdene for mennesker med 

handicap skal udvikle sig. 

 At den skal sigte bredt og forpligte alle områder på tværs af kommunen. 

 At den medvirker til at fremme borgerinddragelse. 

 At den skal udgøre et dialogværktøj i samarbejdet mellem kommunen og Handicaprådet om 

kommunens indsatser på handicapområdet. 

Formål  

Handicappolitikken favner bredt og handler om børn, unge, voksne og ældre med fysisk, intellektuel 

og/eller psykisk funktionsnedsættelse samt kommunikationsvanskeligheder. Mennesker med han-

dicap lever vidt forskelige liv, men fællesnævneren er, at de kan møde forhindringer i forhold til at 

deltage i samfundslivet. 

 

Hensigten med handicappolitikken er, at den skal fungere som et redskab til at skabe lige mulighe-

der 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 gæl-

der borgere, kommunale instanser, virksomheder og civilsamfundet.  
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Handicappolitikken: 

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

handicap.  

 

 Medvirker til at skabe retning for politiske beslutninger og den forvaltningsmæssige praksis om 

alle forhold, der vedrører mennesker med handicap. 

 

 Udgør et fælles grundlag for dialog og samarbejde mellem borgere, politikere, organisationer 

og kommunens forvaltning om forhold, der vedrører mennesker med handicap. 

Grundlag  

Grundlaget for Rudersdal Kommunes handicappolitik er De Forenede Nationers konvention om ret-

tigheder for personer med handicap. Læs konventionen på: 

» Socialministeriet: FN's Konvention om rettigheder for mennesker med handicap. 

 

Fundamentet for handicappolitikken er endvidere grundprincipperne ligebehandling, sektoransvar-

lighed, kompensation og solidaritet. De er beskrevet i publikationen: "Dansk Handicappolitiks 

Grundprincipper" udgivet af Det Centrale Handicapråd i 2005. Læs publikationen på: 

» Socialministeriet: De danske grundprincipper på handicapområdet 

 

Endvidere har Folketinget i 2018 vedtaget Lov m forbud mod forskelsbehandling på grund af handi-

cap. Lovens formål er at forhindre forskelsbehandling på grund af handicap og at fremme ligebe-

handling af personer med handicap. Læs loven på: 

» Retsinformation: Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap 

Vision 

Rudersdal Kommune ønsker at være landets bedste bokommune for borgere med handicap og for 

alle andre borgere. For at understøtte denne vision er det ønsket med handicappolitikken, at men-

nesker med funktionsnedsættelser kan deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre. Derfor er 

det væsentligt, at politikken kommer ud at leve. 

 

I Rudersdal vil vi sammen med borgeren forfølge den enkeltes håb om det gode hverdagsliv og 

glæde i hverdagen. Udgangspunktet i politikken er, at mennesket kommer før funktionsnedsættel-

sen. Rudersdal Kommune vil derfor arbejde sammen med borgeren om at skabe et selvstændigt og 

meningsfuldt liv. Et selvstændigt liv betyder, at borgeren har frihed og magt til at træffe egne valg 

og opnå uafhængighed af andre. Her tager vi udgangspunkt i borgerens evner og ressourcer samt 

drømme om fremtiden. Et meningsfuldt liv betyder, at borgeren kan leve livet i overensstemmelse 

med sin egen personlige opfattelse af livskvalitet, livsværdier og meningsfuldhed i livet.  

 

https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/handicap/handicappolitik/fn-s-konvention-om-rettigheder-for-personer-med-handicap/
https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/handicap/handicappolitik/de-danske-grundprincipper-paa-handicapomraadet/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201823
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For at sikre dette, skal borgeren være en aktiv medskaber af kommunens indsatser. Indsatserne 

skal tilpasses – og bygge videre på – borgerens ressourcer og relationer og deltagelse i det almin-

delige hverdagsliv.  

Opfølgning 

Handicappolitikken skal omsættes til handlinger, der gør en forskel for borgere med handicap. 

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor med handicappolitikken at skabe dialog om de vilkår og betin-

gelser, som mennesker med handicap lever med i Rudersdal. En god dialog mellem borgere, politi-

kere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling og i forhold til udviklingen mod et 

handicapvenligt fællesskab, er Handicaprådet en vigtig samarbejdspart. Den gode dialog skaber 

bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal til en attraktiv bokommune. 

 

Værdierne i Handicappolitikken sættes i spil gennem faste tilbagevendende møder mellem Handi-

caprådet og henholdsvis fagområder og politiske udvalg. Formålet med møderne er at følge op på 

intentionerne i Handicappolitikken med udgangspunkt i såvel igangværende som kommende ind-

satser og strategiske tiltag. Dialogmøderne understøtter Handicaprådets vigtige opgave som rådgi-

ver for Kommunalbestyrelsen i såvel de større linjer som i de konkrete initiativer, som vedrører 

mennesker med handicap. Ud over at udveksle synspunkter, kan et fint resultat af møderne være, 

at der bliver indgået aftaler om udvikling, mål og initiativer, der ligger i forlængelse af Handicappoli-

tikken og de politisk vedtagne mål. 

 

Inden et møde er der mulighed for, at Handicaprådet og kommunen aftaler det faglige omdrej-

ningspunkt for mødet. I forberedelsen kan der tages udgangspunkt i emner, der ligger i forlængelse 

af Handicappolitikken. Det planlægges som udgangspunkt, at Handicaprådet mødes med fagområ-

derne på årlig basis eller efter behov samt ved lejlighedsvise møder med politiske udvalg. 

 

Revisionen af handicappolitikken følger de kommunale råds valgperiode. 

 

 

  



 

6 

 

Indsatsområder 
 

For at realisere visionen arbejder Rudersdal med følgende indsatsområder: 

 

 Inkluderende fællesskaber 

 Helhedsorienterede og sammenhængende indsatser 

 Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger 

 Kvalificerede skole- og ungdomsuddannelsestilbud 

 Gode vilkår for beskæftigelse og uddannelse 

 Mulighed for at leve et aktivt og sundt liv 

 Et liv med familie og hjem  

Inkluderende fællesskaber 

Rudersdal Kommune ønsker at understøtte mulighederne for, at mennesker med handicap kan 

deltage i samfundet og bidrage til fællesskabet ud fra de forudsætninger, de har. Der skal være 

fokus på at understøtte borgerens adgang til værdsatte roller. Sociale netværk, kultur-, forenings-, 

fritidsliv, frivillighed, arbejde, kursusdeltagelse og uddannelse er eksempler på fælleskaber, der kan 

give adgang til værdsatte roller og skabe forbindelse til det almindelige samfundsliv.  

 

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætninger:  

 At kommunen understøtter fællesskaber i civilsamfundet for mennesker med handicap gennem 

stærke samarbejder mellem borgere, pårørende, handicaporganisationer, kulturorganisationer, 

fritidsforeninger, civilsamfund, erhvervsliv og kommunen. Det kan ske fx gennem samskabel-

sesinitiativer, oplysning og dialog m.v. 

 At kommunen sikrer rammer for inkluderende miljøer på kommunale arbejdspladser, i daginsti-

tutioner, skoler og andre kommunale tilbud.  

Helhedsorienterede og sammenhængende indsatser 

Borgere med funktionsnedsættelse oplever ofte kommunen som kompleks. Rudersdal Kommune 

ønsker imidlertid at borgerne oplever sammenhæng og helhed i kontakten med kommunen. Det 

kræver, at kommunen i samarbejdet både tænker og arbejder helhedsorienteret ud fra borgerens 

perspektiv for at komme borgeren i møde, også selv om det giver udfordringer i forhold til forvalt-

ningsgrænser, budgetter og lovgivning. I indsatsen skal der således være fokus på en tværgående 

tilgang til løsningen af den samlede problemstilling, som borgeren har, og på en løbende dialog 

med borgeren om dennes oplevelse af meningsfuldhed i indsatserne. 
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Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætninger:  

 At borgeren oplever helhed og koordinering i indsatserne, 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 én indgang til kommunen. Indgangen skal være intuitiv, så borgere selv 

kan orientere sig, tage kontakt og tage initiativ.  

 At borgeren oplever, at der tages hånd om deres henvendelse, og at medarbejderne tager an-

svar for koordinering af indsatserne. 

 At borgeren oplever, at det er meningsfulde indsatser, som der samarbejdes med kommunen 

om.  

Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger 

Tilgængelighed handler om lige muligheder for at deltage i samfundets aktiviteter. Lokalsamfundet 

skal indrettes på en måde, så omgivelserne ikke opleves som en hindring for at færdes og leve et 

aktivt liv, og omgivelserne skal være trygge. Det gælder såvel tilgængeligheden til det fysiske miljø, 

fx det lokale bymiljø, den kollektive trafik, i bygninger, i parker og ved vej, som tilgængeligheden til 

digitale løsninger, fx i kommunikationen med kommunen og i adgangen til informationer på bibliote-

kerne og på kommunens hjemmeside. Teknologi kan være med til at åbne op for tilgængeligheden, 

og den kan fremme livskvaliteten og selvstændigheden hos den enkelte, fx ved at kompensere for 

handicap og bevare eller udvikle den enkeltes evner. 

 

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætninger:  

 At kommunale faciliteter har god tilgængelighed og så vidt muligt kan benyttes uden assistance 

fra andre. 

 At kommuneplan og lokalplaner tager højde for at sikre god tilgængelighed til såvel offentlige 

som private faciliteter, som borgere anvender i almindelighed.  

 At Rudersdal Kommune tilbyder information i et format og i en form, som er tilgængelig for 

mennesker med forskellige typer af funktionsnedsættelser. 

 At der arbejdes på at anvende teknologiske løsninger, som kan hjælpe borgere til at mestre 

dagligdags opgaver i hjemmet og deres deltagelse i samfundslivet.  
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Kvalificerede skole- og ungdomsuddannelsestilbud 

I Rudersdal modtager børn og unge med særlige behov et kvalificeret skole- og ungdomsuddan-

nelsestilbud. Et kvalificeret tilbud er helt afgørende for et vellykket afsæt til et godt voksenliv med 

selvforsørgelse.  

 

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætninger:  

 At skoler og ungdomsuddannelsestilbud skaber inkluderende miljøer, der giver mulighed for 

deltagelse, læring og trivsel for alle børn. 

 At der arbejdes med trivsel og læring for alle i fællesskaber så tæt på en almindelig hverdag 

som muligt. 

 At alle voksne omkring et barn eller en ung inddrages for at samarbejde om at skabe løsninger, 

inden bekymringer vokser sig for store.  

Gode vilkår for beskæftigelse og uddannelse 

Rudersdal Kommune arbejder for, at mennesker med handicap er i uddannelse eller i beskæftigel-

se, som afspejler deres ressourcer og kompetencer.  Beskæftigelse og uddannelse er en vigtig vej 

til inklusion, deltagelse i fællesskaber og selvforsørgelse.  

 

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætninger:  

 At borgere med handicap får gode beskæftigelsesmæssige vilkår, som er så tæt på det almin-

delige arbejdsmarked som muligt, således at borgere får mulighed for at anvende deres res-

sourcer på arbejdsmarkedet. 

 At kommunen og erhvervslivet arbejder tættere sammen, så viden om borgernes sociale for-

hold og handicap bliver bragt i spil med mulighederne og kravene i lovgivning samt de mulig-

heder, der er på arbejdsmarkedet 

 At kommunen i samarbejde med erhvervslivet er bedre til at udnytte de muligheder lovgivnin-

gen giver, for at få unge og yngre borgere ud i praktik, løntilskud og meningsfulde ressource- 

og afklaringsforløb.  

 At kommunen samarbejder med uddannelsessystemerne om at udnytte de muligheder lovgiv-

ningen giver, for at borgere med handicap får adgang til uddannelse 

 At der er fokus på specialundervisning for voksne, så mennesker med handicap kan erhverve 

sig færdigheder og dermed opnå et liv så tæt på det normale som muligt. 
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Muligheder for at leve et aktivt og sundt liv 

Rudersdal Kommune arbejder ud fra et rehabiliterende og recovery-orienteret perspektiv, som har 

fokus på – sammen med borgeren - at fremme borgerens mulighed for at leve et aktivt, selvstæn-

digt og meningsfuldt liv. Borgerne i Rudersdal oplever, at de har mulighed for at leve et sundt liv i 

relationer og fællesskaber, og at de i videst muligt omfang mestrer eget liv.  

 

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætninger:  

 At der er fokus på såvel fysisk som psykosocial rehabilitering med det formål at hjælpe borge-

ren med at skabe et godt liv båret af håb, mening og muligheder. Ved at opnå den bedst mulige 

funktionsevne har personer med handicap bedre forudsætninger for at leve et selvstændigt liv 

 At borgere med handicap har mulighed for at dyrke idræt, deltage i folkelige bevægelser og i 

forenings- og kulturlivet på lige fod med andre borgere, og dermed også får mulighed for at op-

leve sig som del af et større fællesskab, hvor de kan udfolde sig fysisk, kreativt og mentalt. 

 At kommunen arbejder sammen med handicaporganisationer, foreninger og frivillige organisa-

tioner om at bygge bro mellem kommunalt støttede tilbud og mennesker med funktionsnedsæt-

telse med henblik på at understøtte deres aktive deltagelse i kultur- og fritidslivet i lokalsamfun-

det. At der er fokus på sundhed i forhold til mennesker med handicap, herunder at såvel men-

nesker med handicap, som medarbejdere får øget deres viden og handlekompetence på områ-

det.  

Et liv med familie og hjem  

Rudersdal Kommune har fokus på at mennesker med handicap – uanset boform – oplever at deres 

bolig er et hjem med mulighed for selv at træffe beslutninger om livs- og leveform. Derfor er det 

også vigtigt, at mennesker med handicap så vidt muligt har mulighed for at leve sammen med de-

res familier. Familien er en helhed, og indsatsen skal også have fokus på at understøtte sammen-

hængen mellem arbejdsliv, fritidsliv og familieliv for alle familiens medlemmer. Pårørende og andet 

netværk er betydningsfulde samarbejdspartnere. Pårørende og netværk inddrages derfor i samar-

bejdet efter borgerens ønske.  

 

Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætninger:  

 At borgere med handicap bor i egnet bolig med fleksibel hjælp livet igennem. 

 At borgere med handicap får bedre mulighed for at skifte bolig, og herunder støtte til at flytte til 

en passende bolig på en tryg måde, efterhånden som borgeren udvikler sig. 

 At der er fokus på at tilrettelægge det fysiske miljø og processer på dag- og tilbud med mulig-
hed for at borgerne kan sætte deres præg på indretning og indhold. 

 At der er fokus på at give familierne de redskaber og den viden, der understøtter dem i at udnyt-
te deres egne ressourcer  

 At der bakkes op om det nære netværk omkring familier med handicap, så deres støtte og vi-
den anerkendes og bruges som et aktiv. 

 At der i kommunens indsatser arbejdes så tæt på familiernes almindelige hverdag som muligt.  
 



 

 

  
 


