Du kan mere end du tror!
- Social- og Handicappolitik for 2019-2023

Godkendt af Byrådet den 28. oktober 2019

• Forord
Byrådets vision om, at Fredensborg Kommune skal være en bæredygtig
kommune i udvikling, berører alle borgere - også de borgere, der lever med
sygdom og nedsat funktionsevne eller sociale udfordringer. Det
grundlæggende er, at mennesker med et handicap i videst muligt omfang får
mulighed for at leve et liv på lige fod med ikke-handicappede.
Social- og Handicappolitikken sætter retningen for, hvordan vi skaber et godt
sted at leve for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser og voksne i
udsatte positioner. Politikken beskriver, hvilke værdier og holdninger der i
årene 2019-2022 vil danne grundlag for indsatser på området. Politikken
tager afsæt i FN´s Handikapkonvention.
Under udarbejdelsen af politikken har Fredensborg Kommune inddraget
forskellige interessenter med ekspertviden om målgruppernes behov.
Politikken er udformet i respekt for den faglige ekspertise, borgerens behov
og ønsker samt den politiske vision.
Vi vil gerne takke alle aktører, som har bidraget til udarbejdelsen af Socialog Handicappolitikken, og som i det daglige liv tager aktiv del i at skabe et
godt liv for udsatte grupper i Fredensborg Kommune.
Thomas Lykke Pedersen
Borgmester

Hans Nissen
Formand, Social- og Seniorudvalget

Du kan mere end du tror
Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådet udarbejdede i 2018 et arbejdsgrundlag, der beskriver otte pejlemærker
for udviklingen af Fredensborg Kommune i byrådsperioden 2018-2021.
Pejlemærket ”Du kan mere end du tror” beskriver visionen for social- og
handicapområdet og har følgende mål:
•

Borgere med kroniske sygdomme, handicap, sociale udfordringer eller
ensomhed skal opleve at være en del af fællesskabet, fordi det skaber
livskvalitet

•

Fokus på borgerens egne ressourcer og muligheder frem for begrænsninger er
helt afgørende, når vi tilrettelægger kommunale indsatser for udsatte borgere,
herunder inddragelse af lokalsamfundet og borgerens eget netværk

•

Med udgangspunkt i borgerens ønsker og motivation skal vi udnytte de
velfærdsteknologiske muligheder, som kan medvirke til at borgeren får
mulighed for at have selvbestemmelse i eget liv

Pejlemærket ”Du kan mere end du tror” og de beskrevne mål er grundlaget for
Social- og Handicappolitikken.
Målgruppen for politikken er børn og voksne med funktionsnedsættelser samt
borgere med psykiske og sociale udfordringer.

• Det gode liv med funktionsnedsættelser
eller sociale udfordringer
Værdier for Social- og Handicappolitikken

Fredensborg Kommune skal være et godt sted at leve for børn og voksne
med funktionsnedsættelser og/eller sociale udfordringer.
Fokus på borgerens egne ressourcer og muligheder er helt afgørende i
håbet om at skabe positive forandringer for borgere i udsatte positioner.
Med udgangspunkt i at de fleste kan mere end de selv tror, bevarer vi
håbet og troen på den enkelte borgers ressourcer.
Kommunen skal møde alle borgere i udsatte positioner med nærvær,
åbenhed og respekt for forskellighed. Vi skaber nærhed til borgerne ved at
finde sammenhængende og helhedsorienterede løsninger i tæt
samarbejde med den enkelte og dennes pårørende.

Vi skaber rammer, der understøtter livskvalitet hos den enkelte og
fokuserer på ressourcer fremfor udfordringer.
Værdierne udmøntes gennem målsætninger inden for temaerne:
1.
2.
3.
4.
5.

Én familie, én plan
Samarbejde om løsninger
Tilgængelighed og Teknologi
Livskvalitet og social inklusion
Pårørende

• Én familie, én plan

Målsætning 1: Familier i udsatte positioner tilbydes en koordineret og helhedsorienteret indsats
Familier i udsatte positioner har deres egne mål og deres egen plan. Vi vil arbejde på, at familien tilbydes
én plan, selvom der fagligt er mange aktører på tværs af centre, der understøtter planen. Med afsæt i
erfaringer fra Fredensborg Kommunes medvirken i frikommuneforsøget ”Én borger én plan”, skal fag- og
centergrænser fortsat nedbrydes, så borgeren tilbydes en helhedsorienteret og velkoordineret kommunal
indsats med smidige overgange mellem afdelinger og centre.
For at familien kan opnå deres mål, skal kommunen turde gøre det, der skal til, således at unikke individer
tilbydes unikke løsninger. Det betyder, at der ikke findes standardsvar på, hvad borgere med f.eks. en
funktionsnedsættelse har behov for, men at man ser på borgerens unikke situation, og tilpasser indsatsen
til den.
Vi opnår vores målsætning om, at udsatte familier tilbydes en koordineret og helhedsorienteret indsats ved
at:
▶︎Én familie tilbydes én plan
▶︎Det tværfaglige samarbejde skaber smidige overgange mellem afdelinger og centre
▶︎Borgeren tilbydes individuelt tilpassede løsninger

• Samarbejde om løsninger

Målsætning 2: Mennesker møder mennesker, ikke systemer
I Fredensborg Kommune forstår vi velfærd for mennesker i udsatte positioner ud fra principper om nærhed
og samarbejde. Vi er mennesker, der møder mennesker. Fredensborg Kommune møder borgeren med
åbenhed og lytter til, hvad der er vigtigt for den enkelte. Ved at samarbejde tæt med borgeren, sikrer vi, at
vi får skabt et relationelt fundament at arbejde ud fra, og at der dannes nærhed til borgeren.
Relationen mellem kommunen og borgeren skal være centreret omkring borgerens ressourcer og særlige
egenskaber. Alle mennesker kan stå i en situation præget af sorg og krise, hvor det er svært at se for sig,
hvordan man skal overkomme dagligdagen. Ved at synliggøre den enkeltes ressourcer, fremmes de
velfungerende og konstruktive strategier, borgeren benytter for at overkomme egne barrierer.
Familiens ressourcer skal derfor være omdrejningspunkt og styrende for de indsatser, vi sætter i gang.
Indsatsen tager endvidere udgangspunkt i gældende regler og kvalitetstandarder.
Vi opnår vores målsætning om, at mennesker møder mennesker ved at:
▶︎Indsatser skabes i fællesskab med borgeren
▶︎Familiens ressourcer er synliggjorte og aktiverede
▶︎Familiens ressourcer er styrende for de indsatser, vi iværksætter

• Tilgængelighed og teknologi

Målsætning 3: Lige deltagelsesmuligheder og gode rammer

Borgere med funktionsnedsættelser skal kunne leve et liv, hvor de har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med
alle andre.
Fredensborg Kommune skal understøtte lige deltagelsesmuligheder ved at gøre offentlige byrum og bygninger tilgængelige
for alle. Det indebærer, at der er adgang til de nødvendige hjælpemidler, der følger med den løbende udvikling af
teknologiske løsninger med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandarder.
Når borgeren har fri adgang til byrum og institutioner, frigiver det ressourcer hos den enkelte til at fokusere på uddannelse,
job og privatliv.
Fredensborg Kommune sigter mod, at alle borgere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor skal kommunen tilbyde
en uddannelses- og beskæftigelsesindsats, når der er særligt behov og mulighed for det.
Offentlige institutioner og botilbud skal ikke blot være tilgængelige, men rammerne skal også signalere hjemlighed og
hjertevarme, så den enkelte borger imødekommes og opnår værdighed. Hvad der er hjemlighed for den ene er ikke
nødvendigvis hjemlighed for den anden. At skabe en hjemlig atmosfære kræver, at institutionen indretter sig tidssvarende,
og at den inddrager borgerne og deres pårørende så vidt muligt i indretningen af stedet.
Vi opnår vores målsætning om at skabe lige deltagelsesmuligheder og gode rammer ved at:
▶︎Offentlige byrum og bygninger er fysisk tilgængelige
▶︎Velfærdsteknologi understøtter en selvstændig livsførelse
▶︎Offentlige institutioner er præget af hjemlighed

• Livskvalitet og social inklusion

Målsætning 4: Alle borgere i udsatte positioner skal have mulighed for at få et aktivt og indholdsrigt liv

Fredensborg Kommune vil arbejde for, at borgere i udsatte positioner opnår livskvalitet via fællesskaber og social inklusion.
Barnet eller den voksne, der er i en udsat position, skal have rig mulighed for at deltage i det sociale liv i lokale fritids- og
foreningstilbud, som kan understøtte udfoldelsesmuligheder både socialt, fysisk, kreativt og intellektuelt.
Samarbejdet mellem frivillige, lokale organisationer og Fredensborg Kommune skal styrkes. De frivillige organisationer skal
anerkendes for det arbejde de udfører netop på dette felt.
Projekter, der skaber deltagelsesmuligheder i fritids- og foreningslivet, skal prioriteres af kommunen. Det kræver
opmærksomhed på, hvilken støtte den enkelte borger har behov for for at kunne være en aktiv deltager i lokale tilbud.
Vi opnår vores målsætning om at skabe et aktivt og indholdsrigt liv for alle borgere, der befinder sig i en udsat position, ved
at:
▶︎Styrke samarbejdet mellem Fredensborg Kommune og frivillige organisationer
▶︎Prioritere kommunale projekter, der tilgodeser alle børn og borgeres deltagelse i
fritids- og foreningslivet

• Pårørende

Målsætning 5: Pårørende anerkendes og støttes

Alle familier kan rammes af funktionsnedsættelser eller befinde sig i en udsat position. Når én i familien rammes, kan det få
afsmittende effekt på de øvrige familiemedlemmer. Derfor skal Fredensborg Kommune se på den samlede familie og ikke
kun på den person, der står i en udsat position.
Fredensborg Kommune skal prioritere, at pårørende kan finde viden om deres familiemedlems udfordringer og få mulighed
for at mødes med andre pårørende, som de kan spejle sig i.
En pårørende til et barn eller en voksen i en udsat position udgør en vigtig ressource. Med store ressourcer følger i nogle
tilfælde et stort ansvar. For nogle pårørende bliver livsvilkårene og det store ansvar belastende. Dette gælder især børn og
unge af en misbrugende eller psykisk syg forælder. Disse børn og unge skal i højere grad ses og tilbydes støttes, så de ikke
oplever at stå alene. De skal støttes i at afskærme sig på en sund måde fra det misbrugende eller syge familiemedlem, så
de kan opretholde en tryg og lærerig barndom. At støtte børn og unge af en misbrugende eller psykisk syg forælder har et
forebyggende sigte, da disse børn og unge er ekstra udsatte for selv at udvikle sociale problemer. Vi skal derfor være
opsøgende overfor disse børn og unge og bremse en eventuelt uhensigtsmæssig udvikling i tide.
Inddragelse af pårørende rummer også et hensyn til at forældre eller voksne med funktionsnedsættelser har
selvbestemmelsesret over, hvem der inddrages i samarbejdet med kommunen.
Vi opnår vores målsætning om, at pårørende skal anerkendes og støttes ved at:
▶︎De pårørende tilbydes støtte, så der ikke kommer følgevirkninger
▶︎Der er fokus på den opsøgende og forebyggende indsats over for
børn og unge af forældre i udsatte positioner

• Opfølgning
Social- og Handicappolitikken ”Du kan mere end du tror” er det politiske pejlemærke og
viser vejen i det daglige arbejde med social- og handicapområdet i kommunen.
Politikken er gældende for fire år, og der vil løbende blive arbejdet med at udmønte
den.
Politisk følger vi op på politikken ”Du kan mere end du tror” i Social- og
Seniorudvalget samt andre fagudvalg, når det er relevant.
Administrativt vil politikken fungere som inspiration til arbejdet med årsplaner,
strategier og handleplaner, hvor det vil blive tydeliggjort, hvordan vi i det daglige
arbejder hen mod målene i samarbejde med borgerne.
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