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Forord
I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed
for at være en del af lokalsamfundet og fællesskabet. Vi arbejder aktivt for,
at borgere med et handicap bliver inddraget i lokalsamfundets fællesskab og
fremtid på lige fod med andre borgere i kommunen.
I år 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen en Handicappolitik, som har tegnet den
overordnede retning for, hvordan vi vil sikre, at vi har fokus på at udvikle vores
kommune, så borgere, der har et handicap, i så høj grad som muligt kan leve
et godt og aktivt liv. Kommunalbestyrelsen har derfor en ambition om at være
blandt de bedste kommuner for borgere med handicap.
Efter at have virket en årrække har vi besluttet at revidere og opdatere vores
handicappolitik. Vi har sikret os, at handicappolitikken er i overensstemmelse
med vores fælles vision og med kommunens øvrige politikker. Men lad os slå helt
fast – den reviderede Handicappolitik bygger på de samme værdier og de samme
principper som tidligere.
Handicappolitikken retter sig mod børn, unge, voksne og ældre borgere med
nedsat, fysisk og psykisk funktionsevne. Politikken omfatter således alle områder
i kommunen samt borgere med handicap i alle aldre.
Handicappolitikken består af ni principper. Under hvert enkelt princip beskriver
vi de mål, vi har sat os, og hvordan vi vil arbejde for, at de bliver opfyldt.
Vores målsætning er ambitiøs. Kommunalbestyrelsen har med handicappolitikken fastlagt, hvilke udgangspunkter og indsatser der er gældende for vores
arbejde på handicapområdet.
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Indledning
Glostrup Kommune har vedtaget en række politikker. De gælder naturligvis
også for de borgere, der har et handicap. Når vi alligevel har valgt at udarbejde
en handicappolitik, er det i erkendelse af, at vi – for at sikre lighed mellem alle
borgere – er nødt til at tage særligt hensyn til de borgere, der har nogle særlige
behov.
Handicappolitikken skal derfor ses i sammenhæng med kommunens vision samt
nuværende og kommende politikker og strategier. Eksempelvis værdighedspolitikken, sundhedspolitikken, erhvervspolitikken, planstrategien og digitaliseringsstrategien

FN’s definition på et handicap
I 2009 ratificerede Danmark FN’s handicapkonvention, som skal sikre lige
muligheder for mennesker med et handicap. Et handicap defineres som tab eller
begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Det betyder, at det kun er, hvis man ikke bliver kompenseret for sin funktionsnedsættelse, at man har et handicap. ”Handicap” beskriver dermed relationen
mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets omgivelser.
Formålet med denne definition er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne
og mangler ved de aktiviteter, vi har igangsat. F.eks. information, kommunikation
og uddannelse, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage
på lige vilkår med andre.
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Centrale udgangspunkter og principper
Mestring og udfoldelse
I Glostrup arbejder vi ud fra kerneopgaven: mestring og udfoldelse.
At bidrage til borgernes mestring og udfoldelse er vores kerneopgave, og
herigennem skaber vi sammenhængskraft i vores organisation. Når vi som
organisation bidrager til, at borgerne bliver bedre til at mestre deres tilværelse,
så vil borgerne opleve større uafhængighed og opleve at få flere muligheder for
at udfolde sig.
Mestring handler om at være styrmand i sit eget liv; at kunne klare sig selv.
At mestre livet er en forudsætning for alt andet. Det kræver, at vi har lært meget
– og er i stand til at lære mere. At vi ikke begrænses fysisk eller psykisk, men kan
tage udfordringer op med godt resultat – såvel under uddannelse, som i arbejdslivet og i fritiden. Og mestring handler også om at genvinde det mistede, hvis vi
har været syge, har været i en ulykke eller lignende.
Når vi mestrer livet, har vi mod til at give os i kast med nye udfordringer – hvad
enten det er som barn, voksen eller ældre. Derfor er det at skabe mestring hos
borgerne en kommunal kerneopgave. For det giver – helt kort sagt – et godt
fundament for livet.
Udfoldelse handler om at udvikle sig og om at udfolde sine potentialer.
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Alle har brug for at opleve, at de udfolder deres evner både individuelt og i
fællesskab med andre. Og vi vil gerne bruge vores evner og energi på det, vi
synes er meningsfuldt. Derfor skal vi i fællesskab med Glostrups borgere skabe
gode muligheder og rammer for at udfolde os både fysisk, kulturelt, socialt og
professionelt.
Vores opgave er at give alle i Glostrup Kommune de bedste muligheder for at
udfolde sig. Udfoldelse handler med andre ord om at opnå højere livskvalitet.
Eller kort sagt: Det gode liv.

Borgerinddragelse
Samarbejdet med borgere med handicap tager afsæt i den enkeltes ressourcer
og ønsker til forandring og udvikling. Det er målet, at kommunen og borgeren i
højere grad bliver aktive samarbejdsparter i at finde ressourcer og individuelle
løsninger.
Vi tager derudover udgangspunkt i principper som dansk handicappolitik i
almindelighed bygger på.

Ligebehandling
Ligebehandlingsprincippet tager udgangspunkt i FN’s standardregler om lige
muligheder, som betyder, at mennesker ikke må forskelsbehandles på grund
af race, religion, seksuel orientering, national eller social oprindelse, politisk
anskuelse, alder eller handicap. Ligebehandling er derfor et centralt element i
handicappolitikken og arbejdet med at skabe ”et samfund for alle”.
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Solidaritet
Solidaritetsprincippet er udtryk for, at alle har et ansvar for at sikre, at mennesker med nedsat funktionsevne får de nødvendige ydelser, når behovet opstår.
Solidaritetsprincippet betyder, at ydelser efter dansk lovgivning i vidt omfang
finansieres af det offentlige via skattebetalingen. Solidaritetsprincippet indgår
som et væsentligt element i handicappolitiken.

Sektoransvarlighed
Sektoransvarlighed betyder, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse,
service eller produkt, er ansvarlig for, at ydelsen er tilgængelig for borgere med
nedsat funktionsevne. Indsatsen for mennesker med handicap spænder derfor
bredt over det sociale område, bolig-, trafik-, arbejdsmarkeds-, undervisnings- og
sundhedssektoren.

Kompensation
Kompensationsprincippet betyder, at en person med nedsat funktionsevne
kompenseres for følgerne af den nedsatte funktionsevne, som kan være forskelligt fra menneske til menneske og fra handicap til handicap. Kompensationen kan
ske ved at gøre samfundets tilbud tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelse. Den kan også ske ved at stille særlige ydelser til rådighed, som specielt
imødekommer den enkelte persons individuelle behov. Det kan være omsorgsydelser eller dækning af merudgifter som følge af den nedsatte funktionsevne
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Indsatsområder
Vi har udvalgt ni indsatsområder:
• Tilgængelighed
• Bolig
• Uddannelse
• Familie og netværk
• Rådgivning og vejledning
• Information og kommunikation
• Beskæftigelse
• Forebyggelse og sundhedsfremmende tilbud
• Kultur, idræt og fritid
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Tilgængelighed
Glostrup Kommune vil sikre den fysiske tilgængelighed, så alle
borgere har lige mulighed for at færdes og deltage i aktiviteter og
derved udfolde deres potentiale.

Det er vores mål, at
•

borgere med et handicap kan færdes sikkert på veje, fortove, stier, i
parker og i andre rekreative områder

•

der er tilgængelighed for borgere med handicap i kommunale og andre
offentlige bygninger og i forbindelse med læger, serviceerhverv og den
offentlige trafik

Derfor
•

vil vi sikre, at de gældende retningslinjer for tilgængelighed følges ved
nyanlæg eller hovedistandsættelse på vej- og parkområdet

•

etablerer vi hjælpemidler, hvor det er nødvendigt, og vi tænker
tilgængelighed ind ved nybyggeri og større renoveringer

•

iværksætter vi individuelle kompenserende foranstaltninger for borgere
med handicap, og der hvor omverdenens indretning ikke er tilstrækkelig, vil kravet om tilgængelighed være et overordnet princip i by- og
trafikplanlægning

9

Glostrup Kommunes Handicappolitik

Bolig
Glostrup Kommune vil tilgodese de særlige behov, som borgere
med handicap har i forbindelse med valg af bolig, så de bedst
muligt kan mestre deres eget liv.

Det er vores mål, at
•

der er et tilstrækkeligt antal boliger til borgere med handicap

•

boligerne er tidssvarende, tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder

•

borgerens boligbehov ses i sammenhæng med den enkeltes familiesituation

Derfor
•

arbejder vi for, at kommunens boliger er udstyret med de rette 		
kompenserende foranstaltninger

•

er der muligheder for særlige botilbud, hvis man ikke kan klare sig i egenbolig
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Uddannelse
Glostrup Kommune arbejder for, at alle borgere med handicap,
lige som alle andre borgere, har mulighed for at uddanne sig hele
livet, så de kan udfolde deres potentiale.

Det er vores mål, at
•

borgere med et handicap inkluderes i institutions- og uddannelsestilbud

•

de borgere, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse,
tilbydes et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb

Derfor
•

arbejder vi for, at borgeren modtager støtte og vejledning til at afprøve og
gennemføre relevante undervisningstilbud

•

samarbejder vi med borgeren og dennes pårørende om at fastlægge en
langsigtet udviklings- og uddannelsesplan med sammenhæng i overgang fra
barndom til voksenliv
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Familieliv og netværk
Borgere med handicap skal have lige muligheder for at skabe og
bevare sociale relationer. Glostrup Kommune har forståelse for,
at familien og det øvrige netværk er en vigtig del af det enkelte
menneskes samlede ressourcer og ser familien som en helhed,
som skal støttes i at mestre deres eget liv.
Det er vores mål, at
•

borgere med handicap får relevante tilbud, så de kan bevare eller etablere
tilknytning til det omgivende samfund

•

borgere med handicap og deres pårørende får mulighed for at finde sammen
med ligestillede

•

familier, der bor sammen med og/eller passer en borger med handicap, har
mulighed for aflastning

•

pårørende til borgere med handicap får mulighed for støtte og vejledning, så
de kan støtte hinanden i at forstå den handicappedes situation

Derfor
•

yder vi råd og giver vi vejledning, når en borger har fået stillet en diagnose

•

samarbejder vi med de pårørende, hvis borgeren med handicap ønsker det

•

samarbejder vi med borgeren og dennes pårørende om at fastlægge en
langsigtet udviklings-og uddannelsesplan med sammenhæng i overgang fra
barndom til voksenliv
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Rådgivning og vejledning
Den kommunale rådgivning skal være af høj kvalitet og tilpasset
den enkelte borgers behov. Indsatsen skal være sammenhængende, effektiv og give mening for borgeren.

Det er vores mål, at
•

borgerne oplever, at rådgivning og sagsbehandling er sammenhængende og
helhedsorienteret

•

information om lovgivning, rettigheder og kommunens muligheder for
kompenserende foranstaltninger er klare og tydelige

•

den specialiserede rådgivning og information har fokus på tilbud og
muligheder for den enkelte. Rådgivning sker i en åben dialog

Derfor
•

inddrager vi de pårørende, hvis borgeren ikke selv er i stand til at indgå i et
rådgivningsforløb

•

samarbejder vi med borgeren og dennes pårørende om at fastlægge en
langsigtet udviklings- og uddannelsesplan med sammenhæng i overgang fra
barndom til voksenliv
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Information og kommunikation
Alle borgere skal have mulighed for lige adgang til information og
kommunikation.

Det er vores mål, at
•

det skal være let og gennemskueligt at komme i kontakt med
kommunen

•

alle informationer om handicapområdet er lettilgængelige

•

der er fokus på tilgængelighed for borgere med handicap, når vi
udvikler digitale selvbetjeningsløsninger

Derfor
•

har vi centrale postkasser, og vi sikrer, at der kommer en reaktion
på henvendelser inden for tre arbejdsdage fra den enhed, som har
kompetencen

•

arbejder vi på tværs af centrene ved en koordinerende sagsbehandling
hvis der flere enheder involveret

•

sørger vi for, at oplysningerne på vores hjemmeside omkring organisering og muligheder for ansøgninger om hjælp og støtte er opdaterede

•

har vi et aktivt Handicapråd
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Beskæftigelse
Borgere med handicap skal have mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet og have mulighed for at udfolde deres potentiale.

Det er vores mål, at
•

borgere med handicap modtager en individuel tilrettelagt indsats, der sigter
mod fastholdelse eller genindtrædelse på arbejdsmarkedet

•

borgere med handicap får i videst mulige omfang mulighed for meningsfuld
tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. i form af fleksjob og beskyttet
beskæftigelse

•

Jobcentret og erhvervslivet samarbejder om at etablere beskæftigelsesmuligheder for handicappede

Derfor
•

støtter og vejleder vi borgeren til at afprøve og etablere relevante
jobmuligheder

•

tilbyder vi forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der er afpasset den
enkeltes forudsætninger

•

samarbejder vi med borgeren og dennes pårørende om at fastlægge en
langsigtet udviklings- og uddannelsesplan med sammenhæng i overgang fra
barndom til voksenliv
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Forebyggelse og
sundhedsfremmende tilbud
Borgere skal have mulighed for at benytte sig af forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud.

Det er vores mål, at
•

den forebyggende og sundhedsfremmende indsats tager hensyn til de
specielle behov, som borgere med handicap har

•

den forebyggende og sundhedsfremmende indsats er målrettet til borgere
med forskellige handicap

•

udbrede velfærdsteknologi og social IT til at understøtte, at borgere med
handicap bliver så selvhjulpne som muligt

Derfor
•

er der fokus på et forløb for borgere, som passer til det individuelle behov,
selvom man deltager i et gruppeforløb

•

har vi fokus på sund kost og motionsmuligheder inden for de muligheder,
borgeren har
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Kultur, idræt og fritid
Glostrup kommune har et aktivt fritids- og kulturliv, hvor borgere
med handicap med lidt ekstra støtte vil kunne deltage og dermed
være en del af fællesskabet.

Det er vores mål, at
•

borgere med handicap har mulighed for at blive en del af fællesskabet
omkring idræts- fritids og kulturlivet

•

udbrede kendskabet til eksisterende tilbud, som særligt mennesker med
handicap kan have glæde af at deltage i

Derfor
•

vil vi ved udvikling af nye faciliteter indgå i dialog med handicaporganisationer med henblik på at sikre bedre fysiske rammer for deltagelse i idræts- og
fritidslivet

•

vil vi vejlede de frivillige foreninger og initiativtagere, der ønsker at etablere
og skabe mere inklusion i foreningslivet

•

vil vi sikre tydelig kommunikation og information omkring eksisterende tilbud
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Implementering og opfølgning
Sådan anvender vi handicappolitikken
Handicappolitikken retter sig mod børn, unge, voksne og ældre borgere med
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Politikken omfatter således alle områder i
kommunen samt borgere med handicap i alle aldre.
Handicappolitikken gælder for alle sektorer, går på tværs af centrene og ansvarsområder og omfatter al lovgivning, der har betydning for borgere med handicap.
Vi bruger handicappolitikken aktivt
Handicappolitikken skal være et aktivt værktøj. Politikken skal dels kunne anvendes af politikerne, når den handicappolitiske indsats skal prioriteres, og dels
fungere som et brugbart redskab for kommunens medarbejdere i hverdagen.
Politikken skal være med til at sikre, at kommunens indsats over for borgere med
handicap til stadighed forbedres og videreudvikles. Den skal medvirke til at skabe
en god dialog og opmærksomhed på handicapaspekter i så mange sammenhænge som muligt. Den formidles på vores hjemmeside samt i form af en trykt pjece.
Oversigt over indsatser og initiativer
Indsatserne for borgere med handicap skal gøre en forskel i forhold til de målsætninger, der er nævnt i denne politik. Der udarbejdes oversigt over konkrete
indsatser og initiativer, som sættes i værk på basis af målsætningerne.
Der følges årligt op i andet kvartal med status til Handicaprådet og
Kommunalbestyrelsen.
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