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Forord
I Hvidovre Kommune tager vi udgangspunkt i FN’s
definition af handicapbegrebet. Det sætter fokus på
barrierer ved omgivelserne, der hindrer borgere med
handicap i at deltage på egne vilkår.

Siden Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26.
april 2011 besluttede, at Hvidovre Kommune skulle
udarbejde en handicappolitik, så er der yderligere
blevet indhentet input til politikken fra et dialogmøde den 19. januar 2012. På dialogmødet var der en
rigtig god og konstruktiv debat.

Med denne handicappolitik forventer vi, at vi i
endnu højere grad kan:

Desuden er der kommet input til politikken fra:

• synliggøre de livsvilkår som borgere med
		 handicap lever med

- Borgere, virksomheder og medarbejdere i
Hvidovre Kommune har fra 23. november 2011
til 27. januar 2012 haft mulighed for at komme
med deres egne idéer til handicappolitikken
gennem en elektronisk og fysiske idékasser

• arbejde aktivt imod diskrimination af
		 borgere med handicap
• understøtte borgere med handicaps mulig		 heder for at være medborgere, der deltager
aktivt i samfundslivet og bidrager til ud		 viklingen i kommunen

- Der har været en løbende dialog med
Handicaprådet undervejs i arbejdet
- Politikken har været i høring

Det er glædeligt, at Hvidovre Kommune nu har en
selvstændig politik på handicapområdet. Vi tror på,
at politikken i de kommende år kan styrke fundamentet for vores arbejde for borgere med handicap i
alle aldre. Det sker bl.a. ved politikkens øgede fokus
på inklusion og hjælp til selvhjælp. Naturligvis med
respekt for personlige rettigheder og evner.

Det er Kommunalbestyrelsens store ønske, at denne
politik vil blive udbredt, debatteret og brugt af alle
medborgere, ansatte, politikere, virksomheder, foreninger osv. her i Hvidovre.
”Fordi uvidenhed er det største handicap!”

Hvad angår tilblivelsen af denne politik, så har Handicaprådet siden starten i 2006 arbejdet målrettet for
en handicappolitik. Det har bl.a. medført et meget
flot og velbesøgt åbent dialogmøde om handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik bygger bl.a. på
anbefalingerne fra mødet samt FN’s standardregler
og handicapkonvention.

Helle Adelborg
f.g. Borgmester i Hvidovre

Vision
I Hvidovre Kommune understøtter vi mulighederne for,
at medborgere med handicap aktivt deltager i samfundslivet
og bidrager til udviklingen i kommunen.
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Grundlag for handicappolitikken
Definition af handicap

Hvidovre Kommune tager udgangspunkt i FN’s definition af handicap:
”Medborgere med handicap omfatter personer med
en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige former for barrierer kan forhindre deres fulde og
effektive deltagelse på lige fod med andre.”
I Hvidovre Kommune favner handicappolitikken
desuden alle aldersgrupper.
FN´s konvention og standardregler
Hvidovre Kommunes handicappolitik bygger på
FN´s konvention om handicappedes rettigheder og
på de tidligere vedtagne standardregler om ligebehandling af mennesker med handicap. Konventionen
slår fast, at alle mennesker har lige rettigheder på
alle områder. Det gælder på uddannelsesområdet, på
arbejdsmarkedet og som samfundsborgere i øvrigt.
De danske principper
Udgangspunktet for handicappolitikken er ikke kun
FN’s konvention men også de nationale principper
for handicappolitik. Særligt de tre centrale nationale
principper:

Handicaprådet har været inddraget løbende i udarbejdelsen af handicappolitikken. Rådet har bl.a.
haft mulighed for undervejs at afgive kommentarer
løbende til de skrevne afsnit. Desuden er processen
blevet behandlet på rådsmøder.
Hvidovre Handicapråds formål er at rådgive Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune i generelle handicappolitiske sager og i lokalpolitiske sager, der har betydning
for borgere med handicap. Hvidovre Handicapråd skal
på den måde medvirke til at skabe de bedste vilkår for
borgere med handicap i alle aldre i Hvidovre Kommune.
I Hvidovre har Handicaprådet 14 medlemmer. Syv af
medlemmerne er udpeget af Kommunalbestyrelsen,
mens syv medlemmer er udpeget af Danske Handicaporganisationer.
Fokuspunkter i Hvidovre
Der har i de senere år været nogle fokuspunkter for
den kommunale indsats i forbindelse med borgere
med handicap i Hvidovre Kommune. Det drejer sig
bl.a. om velfærdsinnovation, transport, engagement
og menneskelighed samt samarbejde. Det er nogle
fokuspunkter, som kommunen ønsker at styrke med
denne handicappolitik.

• Ligebehandling: Alle skal have mulighed
		 for at deltage i samfundslivet.
• Sektoransvar: Hver enkelt sektor eller
myndighed har et ansvar for, at der bliver
taget hensyn til borgere med handicap
		 på deres område.
• Kompensation: Der skal være tilbud eller
ydelser, der kompenserer den enkelte
		 borger med handicap for konsekvenserne
		 af en funktionsnedsættelse.

Velfærdsinnovation
Hvidovre Kommune sætter med velfærdsinnovation
og faglig udvikling fokus på, hvordan kommunen
kan udvikle kernevelfærdsområderne gennem omstilling og brug af nye, innovative løsninger. Kommunen anvender og tester bl.a. teknologi i den borgernære service for at forbedre indsatsen overfor de
borgere, som har behov for hjælp herunder borgere
med handicap. Med teknologiens hjælp kan borgerne
understøttes i et mere aktivt liv.

Øvrige politikker i Hvidovre Kommune
Handicappolitikken er en selvstændig politik men
skal ses i sammenhæng med nuværende og kommende politikker i kommunen.
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Handicaprådet
Handicaprådet har siden starten i 2006 arbejdet for
en handicappolitik. Det har bl.a. resulteret i et åbent
dialogmøde om handicappolitik i 2008. Mødet blev
fulgt op af en rapport med forslag til syv overordnede
områder, som handicappolitikken bør indeholde.
De syv anbefalede områder er med i denne politik.
Det er samtidig områder, der også er fokus på i FN´s
standardregler og handicapkonvention.
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Transport
Kommunen har også løbende fokus på de muligheder og udfordringer, der er i forbindelse med
transport. Grundlæggende er ønsket, at der via en
konkret individuel vurdering sikres transporttilbud,
som giver mulighed for at blive transporteret eller
at transportere sig selv, alt afhængigt af den enkeltes
forudsætninger.

Alle voksne mennesker har naturligvis ret til selv at
bestemme over deres eget liv. Det betyder, at pårørendesamarbejdet altid vil være underlagt den enkelte
borgers ret til at vælge, hvor meget de pårørende skal
inddrages.
Hvidovre Kommune overvejer, om der skal udarbejdes en pårørendepolitik for at understøtte og sætte
rammerne for, hvordan der skal samarbejdes med
de pårørende. Derfor vil kommunen nedsætte en
arbejdsgruppe som inden kommunens næste handicappolitik udarbejdes, vil vurdere behovet for og
komme med anbefalinger vedrørende en eventuel
pårørendepolitik.

Engagement og menneskelighed
Menneskelighed og positivt livssyn skal kendetegne
kontakten mellem borgere og Kommunen i den helhedsorienterede sagsbehandling og rådgivning, hvor
borgernes ressourcer skal sættes i centrum. Det forudsætter, at de ansatte møder borgerne med respekt
og ligeværd og understøtter at borgerne bringer deres
ressourcer i anvendelse. Borgerne får derved selv et
ansvar for de særlige forhold, der gør sig gældende i
deres liv i en ligeværdig dialog og samarbejde med de
involverede ansatte.

Samarbejde med øvrige parter
På nogle områder er der specialiserede tilbud for
borgere med handicap indenfor kommunens grænser. På områder hvor der ikke er specialiseret viden/
tilbud indenfor kommunegrænsen samarbejder
kommunen med andre relevante samarbejdspartnere. Eksempelvis indenfor områderne hjerneskade,
genoptræning, tale- og hørekommunikation, hjælpemidler med mere. Kommunen indhenter bl.a. viden
fra videnscentre og andre offentlige myndigheder.

Engagement og i særlig grad det faglige engagement
skal være bærende for konstruktive løsninger for borgerne. Det skal sikre at de involverede medarbejdere i
kommunen – det være sig i folkeskolen, i daginstitutionen, i Jobcentret eller Hjemmeplejen – er rustede til
at styrke borgernes forudsætninger for at bringe deres
ressourcer i spil og indgå i samfundet sammen med
andre borgere. Engagementet fra borgerne selv skal
være medvirkende til at få borgerne til at føle kontrol
over og ejerskab til egne mål og handleplaner og give
mening og øget mulighed for at engagere sig i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

De nuværende forhold
Borgerne i Hvidovre Kommune har mange muligheder. Det gælder også for borgere med handicap.
Hvidovre Kommune forsøger løbende at understøtte
disse muligheder. Den grundlæggende tilgang og
indstilling hertil viser sig på alle kommunens ansvarsområder.

Samarbejde med pårørende
Når et familiemedlem har et handicap, får det ofte
store konsekvenser for hele familien. Når et familiemedlem f.eks. er udviklingshæmmet, udviklingsforstyrret, fysisk handicappet eller senhjerneskadet, er de
pårørende en meget vigtig faktor i dette menneskes liv.

På børne- og ungeområdet er der f.eks. en skole, der
har områder med særlig lyddæmpning og personale
med særlige faglige kompetencer til børn med hørehandicap. Der er også andre skoler, der har særligt
gode tilgangsforhold i form af ramper, elevatorer,
brede gangarealer og handicaptoiletter, der er særligt
egnede til kørestolsbrugere. Andre eksempler på understøttende tilbud på børne- og ungeområdet er de
specialiserede dag-, fritidshjems- og klubtilbud samt
ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

De pårørende er bl.a. vigtige samarbejdspartnere for
kommunen, fordi de har stort kendskab og erfaring
med borgeren. Det er af stor betydning for den samlede indsats for borgeren, at pårørende inddrages, så
der kan skabes et fælles udgangspunkt for indsatsen
til glæde for borgeren med handicap.
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På social- og sundhedsområdet har kommunen også
en bred vifte af ydelser og tilbud til borgere med
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handicap. De er med til at sikre, at borgere med handicap kan leve et liv på egne præmisser. Det drejer sig
f.eks. om ydelser som hjælpemidler, hjælp til ledsagelse samt hjælp til personlig og praktisk bistand. På
træningsområdet arbejdes der desuden på at vedligeholde og/eller genoprette fysisk funktionsniveau hos
borgere med handicap. Øvrige eksempler på tilbud
på social- og sundhedsområdet er Karetmagerporten
for epileptikere og senhjerneskadede, Klub Hvid for
udviklingshæmmede, Samleren for psykisk syge og
bofællesskaberne.
På arbejdsmarkedsområdet arbejder kommunen på,
så vidt muligt, at bringe den enkelte borger med et
handicap nærmere arbejdsmarkedet eller fastholde
personen i arbejde. Kommunen har f.eks. muligheder
for at bevilge hjælpemidler eller personlig assistance.
Derudover er der særlige muligheder som beskæftigelsesordninger og/eller tilbud. Udover kommunens indsats er det selvfølgelig af stor betydning, at
borgerne - i det omfang det er muligt - selv deltager
i at komme i beskæftigelse. Og at virksomhederne
udviser socialt ansvar og rummelighed.
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På det tekniske område arbejder kommunen desuden
på, at bygningernes adgangsforhold og udearealerne
er tilgængelige for alle. Et eksempel er, at Teknisk
Forvaltning i samarbejde med Handicaprådet og Ældrerådet har lavet en kortlægning af tilgængelighed
på udearealer i Hvidovre Kommune og muligheden
for at lave forbedringstiltag.
På kultur- og fritidsområdet er der et bredt udbud af
kultur- og fritidsaktiviteter. Kommunen har fokus på,
at alle borgere får lige muligheder for at deltage aktivt i
aktiviteterne. For eksempel fremgår det af kommunens
kultur- og fritidspolitik, at idræt skal være for alle. Et andet eksempel er, at borgere med handicap tæller dobbelt
i aktivitetstilskuddet til folkeoplysende foreninger.
Hvidovre Kommune ønsker hele tiden at blive endnu
mere effektiv til at understøtte mulighederne for
borgere med handicap. Det er kommunens forventning, at denne handicappolitik vil være et centralt
redskab i dette arbejde. Borgernes egen medvirken og
virksomhedernes sociale ansvar og rummelighed er
afgørende for resultatet.

Tilgængelighed – fysisk
Det betyder fysisk tilgængelighed
for kommunens vision for handicappolitikken
Det kan være afgørende, at det offentlige rum er
tilgængeligt. Det kan være med til at sikre, at alle borgere får mulighed for at være aktive og selvhjulpne
og tage del i arbejds- og fritidslivet på lige vilkår med
borgere uden handicap.

Målsætninger for fysisk tilgængelighed
Den overordnede målsætning for den fysiske tilgængelighed er, at alle borgere har mulighed for at færdes
og deltage i alle aktiviteter til gavn for borgeren selv
og samfundslivet.
Målsætning 1: Vi vil arbejde for, at alle offentlige
bygninger er tilgængelige for alle, herunder:

Baggrund
I arbejdet med den fysiske tilgængelighed følger kommunen en række regler og standarder. Det er f.eks.
Bygningsreglementet, Vejregler og Dansk Standard.
Borgerne bidrager som en naturlig ting til at udvikle
den fysiske tilgængelighed i Hvidovre. Det kan de
f.eks. gøre ved at henvende sig direkte til kommunen,
eller ved at kontakte medlemmer af Handicaprådet
og Ældrerådet, der holder dialogmøder med kommunen. På dialogmøderne bliver der løbende drøftet
problemstillinger i forhold til fortove, cykelstier, veje,
pladser, grønne områder og bygninger. Herefter prioriterer kommunen forslagene.
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•

at der bliver taget stilling til fysisk tilgængelighed ved alle offentlige nybyggerier og større
renoveringsarbejder i kommunens bygninger

•

at hjælpemidler som teleslynger etableres i de
bygninger, hvor der er behov for det. Alternativt,
at der investeres i mobile anlæg.

•

at der også fremover er en tilgængelighedspulje
til bygningsområdet. Puljen kan bruges til
løbende forbedringer, også i og omkring bygninger, der ikke står over for en større renovering.

Målsætning 2: Vi vil arbejde for, at kommunen sikrer
tilgængelighed på udearealer for borgere med handicap, herunder:
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•

at tilgængelighed indtænkes i forbindelse med
større anlægsarbejder og renovering af f.eks.
veje, fortove, stier, pladser, parker og andre rekreative områder.

•

at viden fra forsøg med nye typer belægning og
tilgængelighedsruter inddrages til at indfri målsætningen.

•

at der også fremover er en tilgængelighedspulje
til vejområdet. Og at puljen bruges til løbende
ændringer, også for arealer, der ikke står over for
en større renovering.

Tilgængelighed – information/kommunikation
Det betyder tilgængelighed til information for
kommunens vision for handicappolitikken
Tilgængelighed og adgang til information er af stor
betydning for, at borgere med handicap kan deltage
i samfundslivet på lige vilkår med borgere uden
handicap.

Målsætning for tilgængelighed til information
Den overordnede målsætning for tilgængelighed
til information er, at alle borgere har lige adgang til
kommunens information.

Baggrund
Kommunens information til borgere er f.eks. den
information, der er tilgængelig på internettet via kommunens hjemmeside hvidovre.dk og en række af institutionernes hjemmesider. Kommunen er ligesom
andre offentlige myndigheder forpligtet til at leve
op til fastsatte standarder, når den lancerer en ny
hjemmeside.

Målsætning 1: Generelt vil vi arbejde for at al offentlig information er tilgængelig for alle, herunder:
•

at sprogbrug og kommunikationsform tager
hensyn til, at også borgere med handicap skal
kunne forstå og bruge kommunens informationer.

•

at tekstinformation så vidt muligt gøres kort og
letforståelig – og når det er muligt bliver suppleret med en illustration/grafik/visuelt materiale.

Kommunen informerer også på andre måder, f.eks.
via foldere, brochurer og publikationer. Det er vigtigt,
at disse materialer er letforståelige og anvendelige.

Målsætning 2: Mere specifikt vil vi arbejde for at
kommunens hjemmeside og digitale løsninger gøres
tilgængelige for alle, herunder:

Skiltning er en tredje type information. Det er naturligvis af stor betydning, at kommunens skiltning er
tydelig for alle borgere.

•

at borgere med handicap kan benytte muligheden for at betjene sig selv på nettet.

•

at kommunens nye hjemmeside lever op til de
fastsatte standarder for tilgængelighed. (*1)

Den mundtlige kommunikation mellem borgerne og
de kommunalt ansatte er desuden af stor betydning
for, om borgeren føler sig velkommen i f.eks. idrætshallen, på biblioteket eller i Borgerservice.

----------------------------------------------------(*1): Mere konkret er der tale om de såkaldte WCAG2
niveau AA-krav. Hjemmesideplatformen vil desuden
blive testet for tilgængelighed, så den i farvevalg tager
højde for farveblindhed
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Uddannelse og læring
Det betyder uddannelse og læring for kommunens
vision for handicappolitikken
Det er vigtigt, at borgere med handicap har mulighed
for at få læring, undervisning og uddannelse efter
individuelle forudsætninger og kompetencer. Det kan
være med til at gøre det muligt for borgere med handicap at deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod
med borgere uden handicap.

Målsætning for uddannelse og læring
Den overordnede målsætning for uddannelse og
læring er, at alle borgere får tilbudt den uddannelse og
læring, der passer til borgerens individuelle forudsætninger og kompetencer.
Målsætning: Vi vil arbejde for:

Baggrund
Borgere med handicap skal så vidt muligt inkluderes
(medregnes) ligeværdigt i de faglige og sociale fællesskaber, som kommunens almene og specialiserede
dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser består af.
Der hvor det almene undervisningstilbud ikke kan
skabe rammerne for borgerens faglige og sociale
trivsel, kan der efter en faglig vurdering tilbydes et
relevant kompenserende tilbud. Et tilbud, der kan
være med til at sikre borgerens lærings- og udviklingsmuligheder.
Alle borgere med handicap skal have mulighed for at
få et dagtilbud, et skoletilbud, et ungdomsuddannelsestilbud eller et voksenuddannelsestilbud i eller uden
for kommunen, hvor der er tilgængelighed og hvor
de nødvendige lærings- og hjælpemidler, samt den
nødvendige faglige ekspertise er til rådighed.
Borgere med handicap inddrages i høj grad i forhold
til de indsatser, der skal sikre borgernes lærings- og
udviklingsmuligheder. Det samme gør sig gældende
for familien til børn og unge med handicap.
Udvikling og uddannelse er en forudsætning for, at
børn og unge kan udvikle sig til aktive samfundsborgere. Det spiller samtidig en stor rolle, at borgerne også
i voksenlivet har mulighed for udvikling og uddannelse. Der kan f.eks. i forbindelse med et konkret job
vise sig behov for efteruddannelse, herunder specialundervisning for voksne.
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•

at borgere med handicap mødes med en indstilling om og en forventning til, at de har faglige
og sociale kompetencer, der kan udvikles og
anvendes i det konkrete tilbud.

•

at almene og specialiserede dagtilbud, skole,
ungdoms- og voksenuddannelser vil udvikle
fleksible læringsmiljøer og sociale fællesskaber,
der understøtter borgere med handicaps behov.

•

at deltage i udviklingsprojekter for at skaffe
viden og metoder til inklusion. Og at dele viden
om inklusion på tværs af de specialiserede og
almene lærings- og uddannelsestilbud.

•

at yde en professionel, tidlig og helhedsorienteret
indsats efter princippet om nærhed og mindste
indgriben.

Beskæftigelse
Det betyder beskæftigelse for kommunens vision
for handicappolitikken
For at borgere med handicap skal kunne bidrage til
samfundet og fællesskabet på lige vilkår med andre
borgere i kommunen, kan kompenserende ordninger
være en nødvendighed. Alternativt skal det afklares,
om borgeren har beskæftigelsesmuligheder på det
beskyttede arbejdsmarked.

Målsætning for beskæftigelse
Den overordnede målsætning er, at arbejdsevnen hos
borgere med handicap anvendes på det ordinære eller
beskyttede arbejdsmarked, så borgerne, både af sig selv
og omverdenen, opleves som en ressource.

Baggrund
Beskæftigelse har stor betydning for identitet og selvværd. Udover tilfredsheden ved at kunne forsørge sig
selv, er det også en tilfredsstillelse at være med i et ligeværdigt socialt fællesskab på en arbejdsplads. Langt
de fleste borgere med handicap er i beskæftigelse på
almindelige vilkår. For nogle borgere med handicap
kan det dog være vanskeligt at opnå eller fastholde et
arbejde. Der hvor det ordinære ustøttede arbejde ikke
kan skabe rammerne for borgernes faglige og sociale
trivsel, kan der efter en faglig vurdering tilbydes et
relevant kompenserende tilbud.

•

inspirere borgere med funktionsnedsættelse
til ved egen og/eller kommunens medvirken at
opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

•

understøtte virksomhedernes sociale ansvar og
engagement, så rummeligheden på arbejdsmarkedet bliver fremmet.

•

gøre brug af beskæftigelsesordninger og/eller
beskæftigelsestilbud til fastholdelse eller nyplaceringer af borgere med handicap.

Beskæftigelse er også af stor betydning for kommunens udvikling og økonomi. For eksempel er det
ikke uden betydning for kommunens økonomi, hvor
mange borgere med handicap, der er i offentlig forsørgelse eller i job.

•

arbejde for at så mange borgere med handicap
som muligt er i ordinær beskæftigelse, herunder:

Målsætning: Vi vil arbejde for, at flest mulige borgere
med handicap er i beskæftigelse, herunder:

Hvis en borger med handicap har de grundlæggende
forudsætninger for at komme i beskæftigelse, så er
der en række muligheder for det i lovgivningen. Det
er i høj grad vigtigt, at den pågældende borger selv
deltager i at komme i beskæftigelse. Desuden er det
en forudsætning, at virksomhederne udviser socialt
ansvar og rummelighed. Derudover er kommunens
råd, vejledning samt aktive udnyttelse af de handicap
kompenserende ordninger af betydning.
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• at borgere med handicap ved hjælp af han			 dicap kompenserende ordninger opnår et
funktionsniveau, der svarer til ikke handi			 cappede borgeres, så de kan bestride et
			 arbejde.
• at udbrede kendskabet til de ordninger og
redskaber, der kan kompensere for handi			 cap i forbindelse med arbejde.
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Kultur og fritid
Det betyder kultur og fritid for kommunens vision
med handicappolitikken
For at borgere med handicap kan deltage og udfolde
sig i samfundslivet er kultur- og fritidslivet en vigtig
forudsætning. Alle borgere har behov for og krav på
kultur- og fritidstilbud.

Målsætning for kultur og fritid
Den overordnede målsætning for kultur og fritid er, at
alle borgere har lige muligheder for at deltage aktivt i
aktiviteterne på området.

Baggrund
I Hvidovre Kommune er der et bredt udbud af kultur– og fritidsaktiviteter. Nogle aktiviteter er etableret
i kommunalt regi. Andre aktiviteter drives i privat regi
og igen andre som frivillige foreninger.

•

at motivere lokale kultur-, fritids- og idrætsforeninger til at inkludere borgere med handicap i
deres tilbud.

•

at samarbejde med de frivillige organisationer
om en fortsat udvikling af fritids- og idrætsområdet for personer med handicap.

•

at borgere med handicap motiveres til og støttes
i at dyrke motion og idræt.

•

at borgere med handicap motiveres til at deltage i
det lokale foreningsliv eller andre relevante klubog fritidstilbud, således at de kan møde andre og
danne netværk.

•

at personer med handicap, ligesom kommunens
øvrige borgere, har mulighed for at benytte kommunens kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Det er ikke altid muligt for Hvidovre Kommune at
tilgodese alle ønsker om fritids- og kulturtilbud til borgerne herunder borgere med handicap. I den forbindelse er det oplagt, at kommunen inden for dens andre
ansvarsområder eller i samarbejde med andre kommuner vurderer mulighederne for at give eller skabe
de relevante tilbud.
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Målsætning: Vi vil arbejde for:
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Rehabilitering
Det betyder rehabilitering for kommunens vision
for handicappolitikken
Rehabilitering er i visse tilfælde nødvendig for at
borgere med handicap kan bevare funktionsniveauet
eller opnå et tidligere funktionsniveau, for at leve et
selvstændigt og aktivt liv.

Målsætning for rehabilitering
Den overordnede målsætning for rehabiliteringen er,
at alle borgere med handicap har adgang til relevant
rehabilitering, når og hvis behovet opstår.

Baggrund
Rehabilitering er for borgere, som har eller er i risiko
for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne.

•

at kommunens tilbud om rehabilitering fortsat
er tilgængelige for borgere med handicap. Det
gælder bl.a. genoptræning, forebyggelse af en
forværring af borgerens tilstand og hjælp til
livsstilsændringer.

•

at styrke borgere med handicaps muligheder
for at håndtere deres egen hverdag.

Tilbud om rehabilitering er en tidsbegrænset indsats.
Det kan være en enkeltstående indsats med rehabiliterende sigte eller en koordineret rehabiliterende indsats på tværs af forvaltningsområder og/eller sektorer.

•

at kommunens rehabilitering ydes som en professionel, tidlig og helhedsorienteret indsats efter
princippet om nærhed og mindste indgriben i
borgere med handicaps liv.

En enkeltindsats kan typisk være et tilbud om at deltage i et genoptrænings- eller forebyggelsestilbud. En
rehabiliterende indsats kan være et tilbud, hvor der er
planlagt flere tværfaglige, sammenhængende og koordinerede indsatser omkring den enkelte borger.

•

at kommunen fortsat udvikler fleksible tilbud,
der imødekommer behovet hos borgere med
handicap.

Målsætning: Vi vil arbejde for:

Rehabiliteringen er baseret på hele borgerens livssituation og foregår i samarbejde mellem borger, pårørende
og fagfolk fra kommunen.
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Bolig
Det betyder temaet bolig for kommunens vision
for handicappolitikken
For at borgere med handicap aktivt kan deltage i
samfundslivet, så kan det være nødvendigt, at de
bliver kompenseret for handicappet i forbindelse med
boligen.
Baggrund
For nogle mennesker med handicap indebærer handicappet ikke i sig selv, at der er behov for en særlig bolig
eller særlig indretning af boligen. For andre er det
derimod afgørende for den enkeltes muligheder for
livsudfoldelse, at boligen opfylder bestemte krav med
hensyn til for eksempel indretning og tilgængelighed.
Der er også mennesker med handicap, der har behov
for en bolig, hvor der er tilknyttet hjælp og støtte –
måske døgnet rundt.
Boligen er væsentlig for menneskers følelse af at kunne
leve et selvstændigt liv. Der er derfor brug for en bred
vifte af forskellige boligformer til borgere med handicap. Det kan være egentlige botilbud og bofællesskaber
med forskellig grad af socialpædagogisk støtte eller
almindelige boliger, der er indrettet handicapvenligt.
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Målsætning for bolig
Den overordnede målsætning er, at borgere med
handicap skal have mulighed for at vælge/erhverve en
bolig, som passer til den enkeltes behov.
Målsætning 1: Vi vil arbejde for, at der er et tilstrækkeligt antal boliger til borgere med handicap. Herunder:
•

at indtænke muligheden for at etablere handicapegnede boliger i forbindelse med ombygning
og opførelse af alle former for offentligt støttet
boligbyggeri.

•

at tilbyde en variation af boliger, der er målrettet
borgere med forskellige behov.

Målsætning 2: Vi vil arbejde for, at boligen understøtter
borgernes mulighed for at leve et selvstændigt liv, så:
•

boligbehovet skal vurderes i sammenhæng med
andre støtteforanstaltninger og den enkeltes
familiesituation.

•

borgerne skal inddrages i planlægningen af
eventuelle nye byggerier.

•

vi vil skabe gode rammer for fællesskab og
samvær omkring botilbud og bofællesskaber i
samarbejde med brugerne.
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Realisering og opfølgning
Handicappolitikken en overordnet ramme og rettesnor
for arbejdet med at understøtte borgere med handicap
i at deltage aktivt i samfundslivet og bidrage til udviklingen i kommunen. Alle medborgere, ansatte, politikere, virksomheder, foreninger osv. i Hvidovre har et
ansvar for, at handicappolitikken bliver ført ud i livet.

kontraktstyring. Som en del af det løbende arbejde
skal de enkelte forvaltninger sikre, at målsætningerne
fra handicappolitikken bliver en integreret del af
kommunens virke. Det skal f.eks. ske med konkrete
initiativer og interne handleplaner, som er forankret i
de respektive forvaltninger i kommunen.

Målsætningerne i handicappolitikken skal overordnet tages med i Kommunalbestyrelsens arbejde med
budget og kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten er
Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan kvaliteten af
kommunens opgaveløsning/-varetagelse skal udvikle
sig inden for de økonomiske rammer kommunens
budget definerer. Forvaltningen gør hvert år status for
arbejdet med kvalitetsmålene i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen følger op på opfyldelsen af handicappolitikkens målsætninger med en afrapportering til det
politiske niveau i hver valgperiode. For også at inddrage andre interessenter i en evaluering af opfyldelsen af
målsætningerne, bliver der i den forbindelse afholdt et
dialogmøde. Hvidovre Kommune planlægger og afvikler mødet i samarbejde med Handicaprådet. Resultatet
af dialogmødet bliver taget med i afrapporteringen til
kommunalpolitikerne.

De enkelte fagudvalg skal desuden inddrage handicappolitikken, når de fastsætter pejlemærkerne for
institutionernes kontraktstyring. Institutionerne kan
også herigennem blive bedt om at udarbejde mål, der
tager udgangspunkt i handicappolitikken. Forvaltningen udarbejder hvert år en status for dette arbejde til
fagudvalgene.
Dertil kommer, at forvaltningen løbende arbejder med
udviklingen af den kommunale service på en række
felter, der ikke er omfattet af kvalitetskontrakter og
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I forlængelse af den skitserede opfølgning bliver det
drøftet, om der skal ske justeringer af kommunens
handicappolitik. Politikken skal samtidig løbende tilpasses det dynamiske handicapbegreb, der ændrer sig i
samspil med samfundsudviklingen.

Vision
I Hvidovre Kommune understøtter vi mulighederne for,
at medborgere med handicap aktivt deltager i samfundslivet
og bidrager til udviklingen i kommunen.

HANDICAPPOLITIK - HVIDOVRE KOMMUNE

15

DET
ST
Ø

E
T
RS

HANDIC
AP

HANDICAPPOL

HVIDOVRE KOMM

Hvidovre Kommune
Juni 2012
Lay-out: UK
Tryk: Rådhustrykkeriet

HANDICAPPOLITIK - HVIDOVRE KOMMUNE

16

