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Forord
Målgruppen for Gladsaxes handicappolitik er meget bred. Hvor tilgængelighed og fysiske rammer er afgørende for
nogen, har andre behov for støtte og træning gennem hele livet. Det kan være støtte til at forebygge funktionstab,
vedligeholde evner eller til at udvikle nye kompetencer – altid med borgernes egne mål og ønsker i centrum.
Det er handicappolitikkens vision, at ’Gladsaxe Kommune skaber rammer for, at børn, unge og voksne med handicap kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår’. Det er kombinationen mellem en persons funktionsnedsættelse og omgivelserne, der skaber hindringer for borgere med handicap. Derfor går kommunens handicapindsats ud på at ændre rammerne i Gladsaxe Kommune – både de fysiske rammer og de forventninger, vi møder
hinanden med. Vi har i disse år fokus på både de fysiske rammer og på vores faglige praksis. Vi arbejder på at finde
og udvikle de metoder, der allerbedst bidrager til, at børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser kan udvikle
og bruge egne ressourcer, tage ansvar og opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Og vi arbejder
med de fysiske rammer i det store byggeprojekt Boliv på Kellersvej, hvor de første nye, moderne boliger og faciliteter
– blandt andet multisal, fitnesscenter og café – står klar fra 2019.
For de fleste mennesker udgør familie og netværk en vigtig ressource. Det gælder også for borgere med handicap.
Forudsætningen for, at pårørende kan være en sådan ressource er, at vi i kommunen har øje for, at det er hele
familien, der påvirkes, når et familiemedlem fødes med eller rammes af et handicap. I handicappolitikken understreges det derfor, at kommunen skal være opmærksom på pårørendes behov for rådgivning og støtte. Gladsaxe
Kommunes Handicappolitik 2019-2022 er opdateret fra Handicappolitik 2013-2018 i god dialog med
Gladsaxe Kommunes Handicapråd.
For at sikre, at handicappolitikken holdes aktuel og meningsfuld, evalueres og opdateres den hvert fjerde år efter
tiltrædelse af nyt Byråd.
Venlig hilsen

Trine Græse
Borgmester
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Indledning
Formålet med Gladsaxe Kommunes handicappolitik
er, i overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention, at skabe en fælles og overordnet ramme for
kommunens tilbud til handicappede børn, unge og
voksne med udgangspunkt i den enkelte borgers
behov og formåen.
Handicappolitikken fastlægger målene for Gladsaxe
Kommunes indsats og tilbud på området, og skal
fungere som et redskab til og en ledetråd for både
politikere, de kommunale forvaltninger samt
borgere i kommunen i forhold til at løse de særlige
problemer, der opstår for mennesker med
handicap.
Gladsaxe Kommunes handicappolitik beskriver
indledningsvis den vision, der helt overordnet er
retningsgivende for kommunens indsats. Derefter
formuleres fem værdier, som har afgørende betydning i forhold til at leve op til den formulerede
vision. På baggrund af visionen og de fem værdier
er der formuleret mere konkrete målsætninger, som
Gladsaxe Kommune i kraft af denne politik forpligter sig til at leve op til.
Handicappolitikkens vision, værdier og målsætninger skal understøttes af initativer, planer og
politikker på de forskellige politiske udvalgs sektorområder.
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Vision
Vision for Gladsaxe Kommunes handicappolitik
Gladsaxe Kommune skaber rammer for at børn,
unge og voksne med handicap kan deltage fuldt og helt
i samfundslivet på egne vilkår.
Alle borgere i Gladsaxe Kommune skal således have
de samme muligheder for at bidrage til og deltage
i samfundslivet, og ligesom alle andre mennesker har
nogle ressourcer hos dem selv eller i deres netværk,
er kommunens udgangspunkt, at også borgere med
handicap har ressourcer og netværk, de kan benytte
for at kunne deltage i samfundslivet.
For at leve op til visionen skal Gladsaxe Kommune
skabe gode og udviklende rammer for borgere med
handicap. De rammer skal gøre det muligt for den
enkelte at udnytte egne ressourcer, tage ansvar for eget
liv og leve med en så høj grad af selvbestemmelse som
muligt.
For at virkeliggøre visionen skal Gladsaxe Kommune
aktivt og bredt formidle handicappolitikken, herunder
søge at sikre forståelse hos kommunens borgere for
handicappedes vilkår.
Gladsaxe Kommune og dens ansatte skal i mødet med
borgerne skabe synlighed omkring handicappolitikken.
Et møde der, i et større perspektiv, skal medvirke til at
skabe en generel forståelse for handicappedes vilkår
i samfundet.
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Begrebsafklaring
Begrebet ’handicap’ er centralt i handicappolitikken.
Det svarer til det engelske ’disability’, som anvendes
internationalt af blandt andet FN og bruges synonymt
med betegnelsen ’nedsat funktionsevne’ i blandt andet
Lov om social service.

Det handler med andre ord om betingelserne for inklusion, som forudsætter, at samfundet og andre borgere
tager imod og er åbne over for personer med handicap
– for eksempel på arbejdsmarkedet og i politiske og
kulturelle foreninger.

FN vedtog en international handicapkonvention
13. december 2006, som Danmark ratificerede
23. august 2009. I handicapkonventionen defineres
målgruppen for konventionen med følgende ord:

Fælles for den måde, Gladsaxe Kommune arbejder
med personer med handicap, er det habiliterende og
rehabiliterende perspektiv. Rehabilitering er ’en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,
pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har
eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin
fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et
selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering
baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger
og består af en koordineret, sammenhængende og
vidensbaseret indsats’ (Hvidbog om rehabilitering,
MarselisborgCentret 2004).

’Personer med handicap omfatter personer, der har
en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk
funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage
i samfundslivet på lige fod med andre’.
Definitionen understreger, at mulighederne for, at
personer med handicap kan leve på lige fod med andre,
er afhængig af omgivelserne. Derfor er fokus i denne
handicappolitik omgivelsernes samspil med den
enkelte.
Gladsaxe Kommunes handicappolitik handler derfor
ikke kun om, hvordan den enkelte kan få hjælp til at
leve med sit handicap i form af for eksempel kronisk
sygdom, nedsatte kognitive evner eller bevæge- og
sansehandicap. Handicappolitikken skal også handle
om, hvordan vi bør indrette samfundet, så personer
med handicap kan deltage på lige fod med andre.
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Hvor rehabilitering ikke giver mening, eller hvor rehabilitering er sket, arbejdes der ud fra et habiliterende
princip med fokus på at vedligeholde borgerens funktionsevner, så borgeren kan opnå et så selvstændigt og
meningsfuldt liv som muligt.
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Værdier og målsætninger
Visionen for Gladsaxe Kommunes handicappolitik er
understøttet af fem værdier. Værdierne konkretiserer,
hvordan kommunen vil leve op til visionen. Værdierne
er fælles pejlemærker, som alle ledere og medarbejdere
i Gladsaxe Kommune skal arbejde ud fra.
Værdierne tager ligesom visionen udgangspunkt i, at
borgeren skal kunne deltage i samfundslivet på egne
vilkår. Dette kræver, at kommunen giver tilbud om den
rette hjælp til det, som den enkelte borger ikke kan,
og at hjælpen udgør den nødvendige og tilstrækkelige
støtte til borgeren til at overkomme sit handicap med
brug af egne ressourcer.

Familien og det øvrige netværk er en vigtig del
af det enkelte menneskes samlede ressourcer
Gladsaxe Kommune lægger vægt på, at det er godt for
mennesker at deltage i sociale sammenhænge – såvel
i arbejdslivet som i fritiden og i familielivet. Derfor
sættes der fokus på at fastholde, genskabe og udvikle
netværket omkring den enkelte.

Familie og netværk er en væsentlig ressource for det
enkelte menneske, som det er vigtigt at gøre brug af.
Derfor er familien og netværket omkring den enkelte
vigtige samarbejdspartnere for kommunen, og de
inddrages i det omfang, den voksne borger ønsker det.
Familien kan inddrages blandet andet i forhold til at
afdække behovet for hjælp og til at finde det rigtige
tilbud. I forhold til børn og unge under 18 år er familien
en uundværlig samarbejdspartner
Gladsaxe Kommune lægger vægt på værdien af familie
og netværk. Derfor udvikles der lokale løsninger på de
problemer som børn, unge og voksne med handicap
oplever. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt eller
hensigtsmæssigt at oprette tilbud i nærmiljøet, tilbyder
kommunen alternative løsninger.

Mål
• For at styrke netværket omkring den enkelte tilbyder
Gladsaxe Kommune som udgangspunkt lokale
løsninger for børn, unge og voksne med handicap.

Et handicap påvirker ikke alene det enkelte menneske,
men vil også ofte påvirke familie og netværk. Derfor
tilbyder Gladsaxe Kommune mulighed for rådgivning
og støtte til familie og netværk til børn, unge og voksne
med handicap.
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Alle børn, unge og voksne har ressourcer
og skal have mulighed for at udvikle sig og
lære gennem hele livet
Gladsaxe Kommune tager udgangspunkt i, at alle
mennesker – børn, unge og voksne – har ressourcer,
og at målet med enhver form for hjælp er, at disse
ressourcer skal anvendes til gavn for den enkelte selv
og for familie og samfund.
Alle mennesker kan udvikle sig og lære. Gladsaxe
Kommune støtter den enkeltes udviklingsproces og
læring og tilbyder muligheder for, at alle gennem hele
livet kan fortsætte med at lære og udvikle sig med
udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte har. Derfor
tilpasser Gladsaxe Kommune kommunikationen med
brugerne, eventuelt ved brug af tolk.
For at mennesker med handicap skal have mulighed
for at udvikle sig og lære, skal det offentlige rum være
tilgængeligt, herunder offentlige transportmidler, skoler,
daginstitutioner, offentlige arbejdspladser, hjemmesider,
kulturelle tilbud og idrætsfaciliteter.

Børn, unge og voksne har forskellige
ønsker og behov
Gladsaxe Kommune tager udgangspunkt i, at alle
mennesker – børn, unge og voksne – har forskellige
ønsker og behov, og at vi hver især ved, hvad der er
bedst i forhold til vores eget liv. Derfor ydes en individuel tilrettelagt indsats over for børn, unge og
voksne med handicap.
Tilbud og støtte skal i videst muligt omfang indrettes
efter den enkeltes ressourcer og behov og med respekt
for den enkeltes ret til selvbestemmelse.
Om muligt skal der være en bred vifte af valgmuligheder, så den enkelte kan følge sine ønsker og behov, og
således også har mulighed for at deltage i aktiviteter, der
ikke er særligt målrettede til mennesker med handicap.

Mål
• Gladsaxe Kommune yder individuel hjælp og støtte
til børn, unge og voksne med handicap.

Mål
• Gladsaxe Kommune skaber gode rammer for læring,
uddannelse, beskæftigelse og kompetenceudvikling
for personer med handicap.
• Gladsaxe Kommune fremmer tilgængeligheden.
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Hjælp og støtte skal være koordineret
og af høj faglig kvalitet
Gladsaxe Kommune sikrer, at børn, unge og voksne
med handicap oplever, at der er sammenhæng mellem
de forskellige tilbud, den enkelte modtager. Det betyder,
at den enkelte voksne eller familie oplever en smidig og
koordineret indsats.
Både ledere og medarbejdere i Gladsaxe Kommunes
tilbud til børn, unge og voksne med handicap yder en
indsats af høj faglig kvalitet. Derfor er der fokus på
kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling af tilbuddene. Også derfor indgår Gladsaxe Kommune i
samarbejde med andre kommuner om udviklingen på
handicapområdet.

Mål
• Gladsaxe Kommune sikrer, at kommunens indsats er
helhedsorienteret, smidig og koordineret, og at den
enkelte voksne og familie oplever det som sådan.
• Gladsaxe Kommune yder hjælp og støtte af høj faglig
kvalitet til børn, unge og voksne med handicap.
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Et rehabiliterende og habiliterende perspektiv over
for mennesker med handicap skal hjælpe den
enkelte til at leve så selvstændigt liv som muligt
Gladsaxe Kommune møder børn, unge og voksne
med handicap med en forståelse for den enkeltes liv
og handlemuligheder. Det betyder, at kommunens
medarbejdere arbejder ud fra en rehabiliterende og
habiliterende tankegang, som skal sikre, at den enkelte
oplever at blive inddraget i en målrettet indsats. Denne
indsats tilrettelægges med henblik på at give det enkelte
menneske med handicap mulighed for at kunne leve så
godt som muligt.
For at opnå de bedste resultater anvender Gladsaxe
Kommunes personale altid den nyeste forskning, og
tager udgangspunkt i en meningsfuld og sammenhængende proces. Det betyder blandt andet, at det
enkelte menneske – barn, ung eller voksen – oplever
at være omdrejningspunkt for hele indsatsen, og altid
er med til at definere mål og behov.

Mål
• Gladsaxe Kommune lægger vægt på et rehabiliterende og habiliterende perspektiv over for børn, unge
og voksne med handicap, så den enkelte kan leve et
så selvstændigt og aktivt liv som muligt.
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Rammen
Gladsaxe Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i principperne om kompensation, sektoransvarlighed, solidaritet og ligebehandling samt FN’s
’Standardregler om lige muligheder for handicappede’.
Politikken følger ligeledes principperne i FN’s handicapkonvention om retten til selvbestemmelse, forbud mod
diskrimination samt accept af handicap som en del af
menneskelig mangfoldighed.
Handicappolitikken skal ses i sammenhæng med
Gladsaxestrategien og med kommunens andre politikker – herunder børne- og skolepolitikken, kultur-,
fritids- og idrætspolitikken, sundhedspolitikken og
værdighedspolitikken samt kvalitetsstandarder og
ydelsesbeskrivelser.
Handicappolitikkens områder breder sig over mange
forskellige lovgivningsområder. Tilbuddene til borgere
med behov for omfattende støtte ligger inden for Lov
om social service, Folkeskoleloven, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om ungdomsuddannelse
til unge med særlige behov samt Lov til støtte til handicappede i erhverv, mens tiltag, der har betydning for
handicappede med behov for mindre omfattende støtte,
i praksis ligger inden for stort set alle tænkelige lovområder med betydning for den kommunale sektor.
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sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med
forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt
at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Definitionen betyder, at handicappolitikken har en
meget bred målgruppe, hvis behov er meget forskelligartede. Nogle har behov for meget omfattende støtte,
mens andre primært har behov for, at rammebetingelserne (eksempelvis tilgængelighed) er i orden.

Opfølgning
Gladsaxe Kommunes handicappolitik revideres hvert
fjerde år i forbindelse med tiltrædelse af et nyt byråd,
eller hvis det i perioden skønnes hensigtsmæssigt, for
eksempel i forbindelse med lovændringer. Ønsker om
revision af handicappolitikken inden for en byrådsperiode kan ske på initiativ fra Byrådet, Byrådets
stående udvalg eller Handicaprådet.
Brugertilfredshedsundersøgelserne på Gladsaxe
Kommunes sociale tilbud til voksne med handicap
skal tage udgangspunkt i handicappolitikkens værdier,
målsætninger og konkrete initiativer. Undersøgelserne
tilpasses målgruppen. Handicappolitikken vil derudover
løbende indgå i Gladsaxe Kommunes tilfredshedsundersøgelser, hvor det er relevant.

Målgruppen

Processen

Handicappolitikken omfatter personer med handicap,
der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller

Gladsaxe Kommunes handicappolitik er godkendt efter
høring i Handicaprådet.
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Du kan også læse Gladsaxe
Kommunes handicappolitik på
gladsaxe.dk/handicappolitik

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 50 00
Mail: kommunen@gladsaxe.dk
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Handicaprådet
gladsaxe.dk/handicaprad
Mail: handicapradet@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig vækst og velfærd.
Handicappolitikken følger Gladsaxestrategiens mål om sundhed og
trivsel hele livet, børn og unge former fremtiden og lige muligheder
for at lykkes. De kobler sig til FN’s verdensmål om sundhed,
kvalitetsuddannelse samt partnerskaber for handling.

