
Vores vej // Handicappolitik // Side 1

HANDICAPPOLITIK
EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

If you need this document in a keyboard or screen reader accessible format, please select this button.

http://adlegacy.abledocs.com/54683/cc64b7fa44fa8713b06549fe3d5f225b/EN
http://adlegacy.abledocs.com/54683/cc64b7fa44fa8713b06549fe3d5f225b/EN


Vores vej // Handicappolitik // Side 2

HANDICAPPOLITIK
Handicappolitikken er udarbejdet af  Center for Psykiatri og Handicap.
Udgivelsesår: 2012
Du kan få yderligere oplysninger om Handicappolitikken hos:
Center for Psykiatri og Handicap
Birkedalsvej 27 3000 Helsingør // Telefon: 49 28 28 28 // E-mail: ph@helsingor.dk

FORORD
Helsingør Kommunes Handicappolitik opfylder FN’s handicapkonvention og FN’s stan-
dardregler om lige muligheder for mennesker med handicap.

Det grundlæggende er, at mennesker med handicap i videst muligt omfang får mulighed for 
at leve et liv på lige fod med ikke-handicappede.

Vi har et fælles ansvar for at udbrede kendskabet til Handicappolitikken, som skal være et 
dagligt brugt redskab i alle forhold, der er med til at sikre, at mennesker med handicap får 
et selvstændigt, aktivt og engageret liv.

Helsingør Kommune skal fra starten tænke Handicappolitikken ind i de opgaver, vi arbej-
der med, således at processerne, økonomien og resultaterne går op i en højere enhed. Dette 
vil være til gavn for alle borgere i vor kommune.

Det er således vigtigt at tænke Handicappolitikken ind i arbejdet med uddannelse, beskæfti-
gelse, kultur, fritid, idræt og sundhed samt i forhold til tilgængelighed, social sikring og per-
sonlig integritet. Man kan skrive meget ind i en handicappolitik, men det vigtigste er, at vi i 
vor daglige gøren og laden viser respekt og giver plads for vore medborgere med handicap.

GODKENDELSE OG IKRAFTTRÆDEN
Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommune

den 29. oktober 2012

Per Christensen
Formand for Helsingør Kommunes

Handicapråd
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HANDICAPPOLITIKKENS FORMÅL
 
Dialog med borgerne og kvalitetsudvikling er blevet centrale fokuspunkter i udviklingen på 
handicapområdet, hvor mennesker med handicap lever et selvstændigt, aktivt og engageret 
liv. Det stiller krav om en fremadrettet og sammenhængende politik for, hvordan kommu-
nen skal tilrettelægge og udvikle sine aktiviteter og tilbud til gavn for borgere med nedsat 
fysisk og psykisk funktionsevne.

Handicappolitikkens formål er at skabe rammer for et dynamisk og forpligtende samar-
bejde mellem borgere, erhvervsliv, Handicapråd, medarbejdere og politikere i Helsingør 
Kommune med henblik på at sikre lige muligheder for alle borgere.

For at sikre fremdrift, forankring og omsætning af Handicappolitikken til konkrete tiltag for 
borgerne skal de politiske fagudvalg hvert år udarbejde mål og resultatkrav i kvalitetskon-
trakterne i relation til handicapområdet.

Handicappolitikken i Helsingør Kommune opfylder FN’s standardregler om lige mulighe-
der for handicappede og FN-konventionen om handicappedes rettigheder, som foreskriver 
de grundlæggende forudsætning er for, at mennesker med et handicap i videst muligt om-
fang kan leve et liv på lige fod med ikke handicappede.

FN’S STANDARDREGLER

Med udgangspunkt i FN’s standardregler om lige muligheder for mennesker med 
handicap tager kommunens målsætninger afsæt i fire væsentlige handicappolitiske 
grundprincipper, som skal sikre følgende:

Sektoransvarlighedsprincippet
Den myndighed, som har ansvaret for at levere ydelser eller service til borgere i 
almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at sikre, at disse ydelser er tilgæn-
gelige for mennesker med en funktionsnedsættelse.

Solidaritetsprincippet
Støtteforanstaltninger og handicapkompenserende ydelser finansieres via skattesy-
stemet. Dette indebærer, at tildeling af kompensation principielt set er gratis for den 
enkelte og dermed uafhængig af indkomst og formue.

Kompensationsprincippet
Borgere, som har en funktionsnedsættelse, tilbydes en række ydelser og hjælpeforan-
staltninger med det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte 
funktion mest muligt.

Ligebehandlingsprincippet
Alle borgere har lige muligheder for at udvikle og nyttiggøre deres potentialer og 
udvikle færdigheder i overensstemmelse med den enkeltes evner.
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I  HELSINGØR KOMMUNE ANERKENDER VI, AT
• borgere med handicap, det vil sige borgere med en midlertidig eller varig fysisk, psy-

kisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som afføder et behov for tilpas-
ning og kompensation, skal kunne fungere på lige fod med andre borgere i en tilsva-
rende livssituation.

• handicap også er en følge af samspillet mellem borgere med handicap og omgivelses-
bestemte barrierer og holdninger, som begrænser borgere med handicap i at deltage 
i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

I  HELSINGØR KOMMUNE HAR VI FOKUS PÅ, AT
• borgere med handicap på trods af deres individuelle forskelle og forskellige funkti-

onsnedsættelser skal kunne leve et godt, værdigt og indholdsrigt liv med mulighed 
for egen bolig, uddannelse/job og en meningsfyldt fritid.

• den enkelte borger med handicap grundlæggende bestemmer over eget liv. Det bety-
der, at beslutninger, der har indflydelse på borgerens livssituation, træffes i overens-
stemmelse med borgerens ønsker og behov.

• børn, unge og voksne med intellektuelt, psykisk og/eller fysisk handicap sikres den 
bedst mulige støtte og opbakning med henblik på at sikre deres mulighed for at ud-
vikle personlige evner og muligheder. Dette skal ske ved at sikre såvel udviklende 
tilbud på linje med ikke-handicappede som særlige tilbud.

• kommunens servicetilbud til borgere med handicap bygger på princippet om tilpas-
ning til den enkeltes behov, færrest mulige indgreb, selvaktivitet og integritet.

HELSINGØR KOMMUNES MÅLSÆTNINGER PÅ HANDICAPOMRÅDET ER, AT
• kommunens indsats på handicapområdet skal bygge på dialog mellem den enkelte 

borger og dennes pårørende, Handicaprådet og brugerorganisationerne.
• kommunen forpligter sig til at tilvejebringe lige muligheder for alle, så aktiviteter, 

serviceydelser, information og det fysiske miljø gøres tilgængeligt for borgere med 
alle typer handicap.

• kommunen vejleder og orienterer handicappede borgere om, hvilken hjælp de kan 
få, hvordan hjælpen søges og om sagsbehandlingsforløbet. Ligeledes skal borgere 
med handicap informeres om de tilbud, brugerorganisationerne giver, samt i nød-
vendigt omfang tilbydes hjælp til planlægning.

• kommunen sikrer tilgængelig elektronisk adgang til væsentlige og relevante borge-
rinformationer til borgere med handicap.

• indsatser på handicapområdet skal koordineres på tværs af centre, faggrupper og 
øvrige myndigheder.

• kommunens ansatte, der arbejder med borgere med handicap og deres familier, skal 
have et højt vidensniveau på handicapområdet.

• kommune bestræber sig på, at være en aktiv partner i forhold til at ansætte og fast-
holde medarbejdere med nedsat erhvervsevne.
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HANDICAPPOLITISKE OMRÅDER

Handicappolitikken peger på en række målsætninger inden for følgende områder:
• Tilgængelighed
• Uddannelse
• Beskæftigelse
• Familien, social sikring og personlig integritet
• Kultur og fritid
• Idræt og sundhed

Handicappolitikken omsættes til konkrete initiativer, ved at fagudvalgene indarbejder mål 
og resultatkrav i kvalitetskontrakterne med udgangspunkt i områderne.

Alle byrådets beslutninger skal referere til kommunens Handicappolitik.

TILGÆNGELIGHED

Tilgængelighed omhandler f.eks. byfornyelse, boligforbedring og -bevaring, lokalplanlæg-
ning, byggesagsbehandling, stier, parker, veje, P-pladser og kollektiv befordring.

Helsingør Kommune arbejder for, at
• der informeres om tilgængelighed i by- og boligområder, herunder turistseværdig-

heder, strande, detailhandel samt rekreative områder m.v., som er tilgængelige for 
offentligheden.

• det sikres, at skiltning og vareudstillinger ikke forhindrer tilgængelighed i by- og 
boligområder, som er tilgængelige for offentligheden.

• der i forbindelse med planlægning af vejsystem, stisystem og bussystem tilstræbes et 
sammenhængende trafiksystem, der også er hensigtsmæssigt for borgere med han-
dicap.

• kommunen ved byggetilladelser for privat byggeri, som er åbent for publikum, gør 
opmærksom på, hvorvidt tilgængelighedsforholdene er tilstrækkelige.

• der ved kommunalt byggeri og større ombygninger stilles krav om indarbejdelse 
af tilgængelighed og funktionalitet med baggrund i den nyeste viden, herunder te-
leslynge og FM udstyr.

• adgangsveje til tandlæger, læger, butikker, pengeinstitutter m.v. forbedres for bor-
gere med handicap.

• der ved nybygning og ombygning af kultur- og fritidstilbud sikres handicapegnet 
indretning efter den nyeste viden i relation til tilgængelighed og funktionalitet.
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UDDANNELSE

Uddannelse omhandler f.eks. daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsskoler samt specialun-
dervisning for børn og voksne.

Helsingør Kommune arbejder for, at
• der skabes rummelighed i daginstitutioner, på folkeskoler og andre uddannelsestil-

bud, herunder at fysisk handicappede sikres adgang til lokaler på kommunens in-
stitutioner, skoler og øvrige uddannelsestilbud på lige fod med kommunens andre 
børn og unge.

• børn og unge på alle niveauer af deres opvækst og udvikling gives mulighed for støtte 
til en fortsat personlig og faglig udvikling tilpasset den enkeltes forudsætninger.

• unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så 
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videreud-
dannelse og beskæftigelse. Herunder får mulighed for at deltage i en særligt tilret-
telagt ungdomsuddannelse, der indeholder elementer af almen dannelse, udvikling 
af særlige evner og interesser samt møde med daglig praksis og tilknytning til et 
ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

• voksne med handicap tilbydes undervisning og specialpædagogisk bistand, som har 
til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap, herunder forbedre 
borgerens funktionelle færdigheder, kvalifikationer og personlige udvikling samt ak-
tive deltagelse i samfundslivet.

• indsatsen skal ydes: tidligt, lokalt, sammenhængende, fleksibelt og efter den enkel-
tes behov.

BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelse omhandler f.eks. revalidering, jobtræningsordninger, løntilskudsjob, men-
torordninger og foregår i samarbejde med erhvervslivet.

Helsingør Kommune arbejder for, at
• det private erhvervsliv og ”det offentlige” er fuldt informeret om de støttemulighe-

der, der er for at ansætte og fastholde borgere med handicap.
• der udvikles fleksibilitet i støtteordninger for beskæftigelse af borgere med handi-

cap, så deres mulighed for at få og blive fastholdt i et arbejde - og dermed være selv-
forsørgende - styrkes.

• der ydes en tidlig indsats for at undgå/udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
• der udvikles flere tilbud til borgere med handicap, som ikke umiddelbart kan komme 

ind på arbejdsmarkedet.
• kommunens personalepolitik sikrer, at allerede ansatte, der har fået forringet deres 

arbejdsevne, fastholdes.
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FAMILIEN, SOCIAL SIKRING OG PERSONLIG INTEGRITET

Dette område omhandler rådgivning og vejledning, hjælpemidler, boligindretning, ledsa-
ger- og støttepersonordninger, pleje og omsorg, døgnanbringelser, aflastning for voksne og 
børn med handicap, handicapboliger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud 
og andre handicapkompenserende ydelser m.v.

Helsingør Kommune arbejder for, at
• der ydes støtte til børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne i form af pleje, omsorg og træning, som er afpasset efter den enkeltes behov, 
ressourcer og muligheder for udvikling. Indsatsen skal medvirke til, at den enkelte 
borger kan fastholde sin identitet, sin selvbestemmelse, sit personlige ansvar og sin 
selvrespekt.

• støttebehovet til børn med handicap skal sammentænkes med hele familiens situation. 
Herunder at forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet skal bibeholdes med mulig-
hed for støtteordninger, så familien kan fastholde sin hverdag og sit indtægtsgrundlag, 
selv om barnet ved kortere sygdomsperioder eller lignende skal passes hjemme.

• unge/voksne med nedsat funktionsevne tilbydes boliger, som er handicapegnede og 
beliggende i nærheden af indkøbsmuligheder, offentlige transportmidler m.v. Han-
dicapegnede boliger skal fordeles jævnt i kommunen.

 

KULTUR OG FRITID

Kultur og fritid omhandler f.eks. biblioteker, museer, musikskole, kultur- og aktivitetshuse, 
teater, folkeoplysning, aftenskoler og foreninger.

Helsingør Kommune arbejder for, at
• borgere med handicap sikres mulighed for at deltage i et alsidigt og rigt foreningsliv, 

i samspil med andre af kommunens borgere.
• kommunen i samarbejde med de lokale og statslige kulturinstitutioner og det daglige 

fritidsliv sikrer tilgængeligheden til disse.
• borgere med handicap får mulighed for, på lige vilkår med andre, at deltage i det 

religiøse liv i det samfund, de tilhører.

SUNDHED OG IDRÆT

Sundhed og idræt omhandler f.eks. forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, gen-
optræning, idrætsaktiviteter og faciliteter hertil.

Helsingør Kommune arbejder for, at
• borgere med handicap tilbydes forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, 

således at der sikres social lighed i sundhed og mulighed for at opnå en sund livstil.
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• genoptræning og behandling tager udgangspunkt i et helhedsorienteret koncept, 
hvor tilbuddet integreres så tæt på borgerens dagligdag som muligt, således at bor-
geren oplever at få et koordineret og kvalificeret tilbud.

• borgere med handicap kan deltage i sociale- og idrætslige aktiviteter, der giver mu-
lighed for fysiske og mentale udfordringer samt vedligeholdelse og forbedring af per-
sonlige fær-digheder.

• borgere med handicap skal have mulighed for at dyrke idræt/motion i samme om-
fang som den ikke-handicappede del af befolkningen. Dette skal ske gennem etable-
ring af støtteordninger til befordring, ledsagelse, praktisk hjælp, instruktører, sær-
ligt idrætsudstyr og lokaler med handicapegnet tilgængelighed.

FN’S STANDARDREGLER FOR LIGEBEHANDLING  
AF HANDICAPPEDE

REGEL 1: ØGET OPMÆRKSOMHED
De enkelte lande bør træffe foranstaltninger til at skabe øget opmærksomhed om 
mennesker med handicap, deres rettigheder, behov, medvirken og udviklingsmulig-
heder. 

REGEL 2: BEHANDLING
De enkelte lande bør sikre mennesker med handicap en effektiv behandling. 

REGEL 3: REVALIDERING
De enkelte lande bør sikre, at der findes revalideringstilbud til mennesker med han-
dicap, således at de kan opnå og bevare deres optimale funktionsniveau og uafhæn-
gighed.
 
REGEL 4: STØTTEFORANSTALTNINGER
De enkelte lande bør sikre udvikling og udbud af støtteforanstaltninger, herunder 
hjælpemidler, til mennesker med handicap med henblik på at bistå dem med at øge 
deres selvstændighed i dagligdagen og med at gøre brug af deres rettigheder.
 
REGEL 5: TILGÆNGELIGHED
De enkelte lande bør anerkende, at tilgængelighed er altafgørende for opnåelse af 
lige muligheder i alle områder af samfundet. De enkelte lande bør for mennesker 
med handi-cap af enhver art:

A: indføre handlingsrammer med henblik på at gøre de fysiske omgivelser tilgængelige.

B: træffe foranstaltninger til at sørge for adgang til oplysning og kommunikation
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REGEL 6: UDDANNELSE
De enkelte lande bør anerkende princippet om lige uddannelsesmuligheder og inte-
gration i grundskole, ungdomsskoleuddannelse og højere uddannelse for handicap-
pede børn, unge og voksne. De bør sikre, at uddannelse af mennesker med handicap 
er en integreret del af uddannelsessystemet.
 
REGEL 7: BESKÆFTIGELSE
De enkelte lande bør anerkende princippet om, at mennesker med handicap skal 
have mulighed for at udøve deres menneskerettigheder, specielt på beskæftigelses-
området. I både by - og landområder skal de have lige muligheder for produktiv og 
udbytterig beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 
REGEL 8: BEVARELSE AF INDKOMST OG SOCIAL SIKRING
De enkelte lande er ansvarlige for at mennesker med handicap bevarer deres ind-
komst og social sikring.
 
REGEL 9: FAMILIELIV OG PERSONLIG INTEGRITET
De enkelte lande bør fremme fuld deltagelse for mennesker med handicap i familie-
livet. De bør fremme deres rettigheder med hensyn til personlig integritet og sikre, 
at lovgivningen ikke diskriminerer mod mennesker med handicap med hensyn til 
seksuelle forhold, ægteskab og forældreværdighed.

REGEL 10: KULTUR
De enkelte lande skal sikre, at mennesker med handicap integreres og kan deltage i 
kulturelle aktiviteter på lige fod med andre.

REGEL 11: FRITID OG SPORT
De enkelte lande skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at mennesker med handi-
cap har lige muligheder for udøvelse af fritids- og sportsaktiviteter.

REGEL 12: RELIGION
De enkelte lande skal opfordre til, at der træffes foranstaltninger til handicappes lige 
deltagelse i det religiøse liv i det samfund de tilhører.
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