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Forord
Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere
med handicap, så den enkelte borger føler sig inkluderet i samfundet og oplever
uafhængighed til selv at varetage sit liv.
Handicappolitikken fungerer derfor som en fælles platform for såvel borgere som alle
medarbejdere på handicapområdet, som dagligt gør en indsats for borgere med handicap i
Fredensborg Kommune. Politikken medvirker til at realisere kommunens vision om tilfredse
borgere båret af nøgleordene mangfoldighed, dialog, åbenhed og sammenhæng.
Handicappolitikken beskriver, hvilken holdning og hvilke værdier der ligger til grund for tiltag
og tilbud på området. Politikken indeholder fem politiske udsagn, som viser, hvad Byrådet
prioriterer for at sikre en kvalificeret og sammenhængende indsats på området. I
Fredensborg Kommune bestræber vi os på at lade faglighed, politik og økonomi gå hånd i
hånd for derved at skabe rammerne for det bedst mulige aktive liv for borgere med handicap.
Handicappolitikken er udarbejdet i samarbejde med en gruppe borgere, som har skildret
deres hverdag igennem billeder med tilknyttet hverdagshistorier. Der har været afholdt en
debataften, hvor borgere, organisationer og medarbejdere har bidraget med deres
synspunkter og der foretages en offentlig høring i november 2012. Alle bidrag afspejles dels i
Handicappolitikkens temaer og ved at indgå i det konkrete arbejde med udmøntning af
politikkens standpunkter i praksis.
En stor tak til alle aktører, som har bidraget til udarbejdelsen af Handicappolitikken, og som
tager aktiv del i at skabe et godt liv for borgere med handicap i Fredensborg Kommune.
God læselyst.

Hans Nissen
Formand
Social- og Sundhedsudvalget

Indledning.
FN konventionen om rettigheder for personer med handicap trådte i kraft i Danmark i august
2009. Formålet med Handicapkonventionen er at sikre, at borgere med handicap har samme
rettigheder som alle andre borgere. Fredensborg Kommunes handicappolitik tager
udgangspunkt i Handicapkonventionen og de nationale handicappolitiske principper.
Fredensborg Kommunes Handicappolitik medvirker til, at såvel Handicapkonventionen og de
handicappolitiske principper tænkes ind og integreres i den politik og planlægning, der
foregår som en del af den almindelige praksis på alle kommunens fagområder.
Formålet med denne Handicappolitik er at sikre borgere med handicap og deres pårørende
mulighed for deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Fredensborg
Kommune ser derfor borgere med handicap som en del af den mangfoldighed af
forskelligheder, der er blandt borgerne i kommunen. Handicappolitikken er med til at fremme
en helhedsorienteret og koordineret indsats, så borgere med handicap oplever, der er
sammenhæng i indsatsen. Fredensborg Kommune arbejder med at udvise en åbenhed i
samarbejdet med den enkelte borger og dennes familie.
Handicappolitikken giver borgere, politikere, organisationer og kommunens ansatte et fælles
grundlag for dialog og samarbejde velvidende at der er en række udfordringer på området
blandt andet i form af manglende jobmuligheder, fritidsaktiviteter i nærmiljøet og
tilgængelighed til disse.
Målgruppen for Handicappolitikken er alle borgere med handicap både børn, unge og voksne
samt deres pårørende.
Byrådet har udvalgt fem centrale temaer i arbejdet på handicapområdet. Under hvert tema er
formuleret et politisk standpunkt, der tilkendegiver den service borgerne kan forvente på
området. De fem temaer er:
1. Aktive borgere.
2. Frivillighed.
3. Forebyggelse og Sundhedsfremme.
4. Tilgængelighed.
5. Velfærdsteknologi.
Temaer og standpunkter bliver omtalt nærmere på de følgende sider.
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Aktive borgere.
Børn, unge og voksne med handicap skal kunne leve et aktivt liv med lige
muligheder for uddannelse, job og fritidsaktiviteter.

Vi prioriterer, at børn, unge og voksne med handicap lever så aktivt som muligt. Det gør vi ud
fra den overbevisning, at det giver den bedste livskvalitet for den enkelte borger. Det er
vigtigt at forsøge at minimere konsekvenserne af et handicap ved at sætte tidligt ind med
rådgivning og overvejelser om hjælp og foranstaltningsbehov. Dette skal ske når
Fredensborg Kommune får kendskab til en borger med handicap, hvad enten det er i
forbindelse med en fødsel, hos et større barn, en ung eller en voksen.
Fredensborg Kommune ønsker at styrke børn, unge og voksnes egne handlekompetencer
gennem et fokus på et aktivt liv i forbindelse med uddannelse, job og fritidsinteresser. På
denne måde understøtter vi, at borgere med handicap tager mest mulig ansvar for eget liv og
har frihed til at vælge det liv, der giver størst kvalitet.
Vi lægger vægt på, at der tages udgangspunkt i individuelt differentierede aktiviteter, da det
giver mest værdi og mening for den enkelte. Ved at prioritere helheden, forstået som fysisk,
psykisk og sociale aktiviteter, samt det rehabiliterende arbejde, skal det sikres, at borgerne
forbliver eller hurtigst muligt bliver så selvhjulpne som muligt.
Det er afgørende, at der altid er fokus på både fysisk og ikke mindst mental tilgængelighed.
Fredensborg Kommune ønsker at skabe en større mental tilgængelighed forstået som
rummelighed og gensidig respekt samt forståelse i mødet mellem borgere med og uden
handicap.
Vi sikrer rammen og understøtter muligheden for at leve et aktivt liv ved at:
•

Prioritere en tidlig og koordineret indsats, når kommunen får kendskab til en borger
med handicap.

•

Anvende de handicapkompenserende ydelser til øge handicappedes jobmuligheder.

•

Styrke indsatsen overfor den enkelte borgers uddannelses- og beskæftigelsesmæssige potentiale.
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•

Medvirke til at borgere med handicap kan deltage i idræts- og fritidstilbud og sociale
aktiviteter.

•

Borgere med handicap har mulighed for at leve et aktivt og engageret liv på lige fod
med andre borgere.

•

Styrke borgerens mulighed til at handle i eget liv samt at give den optimale støtte og
rådgivning.

•

Borgeren selv har et ansvar for at bruge sine ressourcer og indgå i en ligeværdig
dialog med kommunens ansatte.

•

Synliggøre tilbud til borgere med handicap.
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Frivillighed.
Vi understøtter frivillige som en ekstra ressource til børn, unge og voksne uanset
handicap.
Fredensborg kommune skaber sammenhæng mellem kommunen og de frivillige aktører og
understøtter dem som en ekstra ressource.
Frivillighed er en nødvendighed. Det giver god mening at inddrage frivillige aktører på
handicapområdet, da frivillige kan supplere det professionelle arbejde. Med etableringen af
Frivilligcenter Fredensborg er der skabt en base, hvor enkeltpersoner og foreninger i
kommunen kan søge inspiration, råd og vejledning.
Ved at stille gode rammer for den frivillige sociale indsats til rådighed kan man blandt andet
forebygge social isolation og dermed forbedre den handicappedes livskvalitet. I arbejdet som
frivillig kan den enkelte anvende sine kompetencer og udvikle nye.
Vi gør det attraktivt at være frivillig på handicapområdet ved aktivt at anerkende den frivillige
indsats.
Vi understøtter gode og synlige rammer for det frivillige engagement ved at:

•

Understøtte frivillighed som gensidig erfaringsudveksling og brobygning mellem
borgere med og uden handicap.

•

Prioritere at der er fokus på kompetence og professionalisme, når frivillige indgår i
faglige sammenhænge på handicapområdet.

•

Prioritere og støtte at borgere med handicap har den nødvendige tilgængelighed –
kommunikativt, fysisk og mentalt – til at kunne virke som frivillig.

•

Synliggøre tilbud for at yde frivilligt arbejde for borgere med handicap samt deres
mulighed for at få støtte fra frivillige.
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Forebyggelse og Sundhedsfremme.
Vi har tidlig og tværsektoriel fokus på den fysiske og mentale sundhed hos børn, unge
og voksne med handicap.
Det er velkendt, at KRAM-faktorerne, usund kost, rygning, for meget alkohol og for lidt fysisk
aktivitet, er væsentlige risikofaktorer for udvikling af kronisk sygdom og for tidlig død. Det er
derfor vigtigt for Fredensborg Kommune at have fokus på specifikke tilbud til borgere, der er
særligt udsat på deres sundhed, herunder også børn, unge og voksne med handicap. Det er
vigtigt, at der er fysisk og mental tilgængelighed i kommunens tilbud indenfor kultur, idræt og
sundhed.
Fredensborg Kommune arbejder på en tidlig indsats og opsporing af eventuelle sygdomme.
Dette gør vi for at yde den rette rådgivning og iværksætte eventuelle foranstaltninger.
Gennem dette fokus på forebyggelse og sundhedsfremmende aktiviteter, vil der ske færre
indlæggelser. Det vil skabe større livslyst, en aktiv hverdag og tilfredshed for borgere med
handicap.
Vi prioriterer forebyggelse og sundhedsfremme ved at:

•

Opfatte sundhed som en ressource, der giver mulighed for at mestre de daglige
udfordringer og belastninger.

•

Have fokus på det gode liv uanset alder og handicap.

•

Alle har lige adgang til sundhedsydelser og til at opnå og opretholde den størst
mulige uafhængighed og fysisk, psykisk, social og erhvervsmæssig formåen.

•

Udvikle aktivitetstilbud der kan understøtte den fysiske, psykiske og sociale sundhed.

•

Alle har lige adgang til at deltage i kulturlivet og til at udvikle og udnytte den enkeltes
potentialer i kreativitet og til at deltage i fritidsaktiviteter og idræt på lige fod med
andre.
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Velfærdsteknologi.
Vi udnytter og udvikler teknologiske muligheder for at hjælpe børn, unge og voksne
individuelt til større grad af selvstændighed.

Fredensborg Kommune ønsker at understøtte udviklingen inden for velfærdsteknologi og
digitalisering ved at have fokus på relevante hjælpemuligheder til borgere med handicap. Det
gælder både uddannelses- og erhvervsmæssigt, samt socialt.
Vi ønsker, at skabe fokus på den frihed, selvbestemmelse og øget mulighed for aktivitet som
brug af velfærdsteknologi kan give det enkelte barn, unge eller voksne borger med handicap.
Brugen af velfærdsteknologi frigiver ressourcer til mere borgernær service.
Vi anvender velfærdsteknologi, der kan være med til at understøtte livslyst,
handlekompetence og læring for borgere med handicap. Det vil kunne forebygge isolation og
give mulighed for at blive længere i egen bolig, enten som barn hos egne forældre, som ung
eller voksen i en egen bolig.
Vi ønsker at afprøve velfærdsteknologi for at understøtte borgerens selvstændighed ved at
optimere såvel den fysiske som den mentale tilgængelighed.
Fredensborg Kommune prioriterer brugen af velfærdsteknologi ved at:
•

Borgere med handicap oplever at være mere selvhjulpne og derved en øget
livskvalitet.

•

Borgere med handicap har mulighed for at kommunikere og følge med i
samfundslivet.

•

Der er lige adgang til velfærdsteknologi for borgere med handicap, som har behov for
dette.

•

Inddrage borgere med handicap i udviklende tiltag på velfærdsområdet.

•

Kompetenceudvikle kommunens medarbejdere til håndtering af velfærdsteknologi til
gavn for borgere med handicap.
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Tilgængelighed.
Vi tænker tilgængelighed ind alle steder, hvor borger og kommune mødes.
Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold og øget
ligebehandling for borgere med handicap.
Fredensborg Kommune samarbejder på tværs i kommunen med dette brede begreb, der
bl.a. dækker over tilgængelighed til bygninger, offentlige transportmidler, byrum, natur,
uddannelse, it, job og fritidsaktiviteter. Derudover dækker det også alle former for information
og kommunikation samt i mødet mellem borgere med handicap og Fredensborg Kommune.
Vi har fokus på at den fysiske tilgængelighed er vigtig for borgere med handicap i forhold til,
at de kan blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt. Dette gælder i forhold til at gå i
institution, at kunne tage uddannelse, at bo i egen bolig og at kunne være en del af
arbejdsmarkedet. Vi tilstræber derfor, at der skabes tilgængelighed, så den enkelte borger
med handicap har mulighed for at færdes i kommunen til såvel institutioner, uddannelse, job
og fritidsaktiviteter.
Fysisk såvel som mental tilgængelighed kan være med til at bryde isolationen, så borgere
med handicap kan være sammen med andre borgere og deltage i arbejds- og fritidsliv på lige
vilkår med andre borgere.
Tilgængelighed handler også om, at borgere med handicap føler sig velkommen, i
kommunens bygninger og i mødet med kommunens medarbejdere samt at de rette
hjælpemidler er til rådighed.
Fredensborg Kommune arbejder aktivt med at fremme tilgængelig i alle aspekter ved
at:
•

Prioritere, at der er fysisk tilgængelighed til offentlige bygninger og arealer.

•

Prioritere tilgængelighed i forbindelse med nyanlæggelser i det offentlige rum.

•

Understøtte den enkelte borger med handicaps muligheder for at kommunikere med
andre.

•

Udvikle og understøtte den teknologiske tilgængelighed mellem borger og kommune.

•

Arbejde aktivt med at fremme den fysiske og teknologiske tilgængelighed for borgere
med handicap.

•

Understøtte tilgængelighed til aktiviteter for borgere med handicap.

•

Arbejde med rummelighed for forståelse af borgere med handicap i lokalsamfundet.

•

Kommunikere relevante oplysninger ud til alle borgere, således at alle har mulighed
for at holde sig orienteret ex. gennem lydavis.
7

