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Forord

Handicappolitik handler om respekt, ligeværd og personlig frihed.

Landspolitisk har der de seneste år været stor bevågenhed om handicappedes rettigheder og muligheder for at deltage i 
samfundet på lige fod med ikke-handicappede.

Regeringen har i 2013 udgivet "Handicappolitisk handlingsplan 2013” og tilbage i 2009 ratificerede (godkendte og 
tiltrådte) Danmark FN’s handicapkonvention. 

Med ratificeringen har Danmark påtaget sig en folkeretlig forpligtelse til at indrette sin lovgivning og sin administrative 
praksis sådan, at konventionens krav opfyldes. 

Byrådet i Faxe Kommune bakker naturligvis op om de nationale tiltag og vil gerne bidrage aktivt til at øge fokus på 
handicapområdet. Byrådet vil også gerne indenfor kommunens økonomiske rammer gøre en aktiv indsats i Faxe 
Kommune for at forbedre vilkårene for handicappede.

Målet med Handicappolitikken er at sikre, at Faxe Kommunes vision: ”Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi 
sundhed, uddannelse og erhverv” også i praksis kommer til at gælde for personer med handicaps. 

Faxe Kommunes Handicappolitik identificerer derfor seks konkrete fokuspunkter, der skal arbejdes med i Faxe 
Kommune i perioden fra 2015-2019. 

Inddragelsen af borgere med handicap og deres pårørende har været en central del af processen i at udarbejde denne 
Handicappolitik. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der har bidraget ved tilblivelsen af denne 
politik.

Knud Erik Hansen Mogens Stilhoff Nellie Bradsted 
Borgmester Formand Formand

Social- & Sundhedsudvalget Børne- & Familieudvalget
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Indledning 

Baggrund
Denne Handicappolitik er blevet til med afsæt i en workshop, som Faxe Kommune afholdt i august 2014. Udover 
kommunens Handicapråd var i alt otte forskellige handicaporganisationer repræsenteret ved workshoppen. Ligeledes 
deltog Borgmesteren og de to udvalgsformænd for hhv. Social- & Sundhedsudvalget og Børne- & Familieudvalget, samt 
direktionen og flere chefer.

Med udgangspunkt i en række af Handicapkonventionens artikler blev det drøftet, hvad der særligt skal lægges vægt på i 
Faxe Kommunes arbejde for handicappede borgere. Drøftelserne mundede ud en række konkrete forslag, og det er med 
afsæt i disse forslag, at denne Handicappolitik er født.

Siden workshoppen i august 2014 har Handicappoltikken været i skriftlig ”forhøring” hos alle de interessenter, som var 
inviteret til workshoppen. Forhøringen gav ikke anledning til ændringer i Handicappolitikken, men bidrog med input til 
det fremtidige arbejde med indsatsplanerne. Handicappolitikken har efterfølgende været i høring i Handicaprådet, 
hvilket gav anledning til at forlænge Handicappolitikken med to år, så den først udløber i 2019. Herudover gav høringen 
anledning til uddybe Fokuspunkt nr. 1.

Handicappolitikken skal ses i samspil med kommunens øvrige politikker.

Struktur
Politikken starter med at svare på, hvornår man er handicappet, derefter gennemgås de generelle handicapprincipper. Så 
følger vision og mål for politikken. Afslutningsvis konkretiseres de fokuspunkter indenfor handicapområdet, der skal 
arbejdes målrettet med i Faxe Kommune i perioden fra 2015-2019.

Indsatsplaner 
Faxe Kommunes fagudvalg skal bruge fokuspunkterne til hver især at udarbejde indsatsplaner for, hvordan de enkelte 
områder vil arbejde målrettet mod at opfylde Handicappolitikkens vision og mål.

Indsatsplanerne kan udarbejdes, så snart Handicappolitikken er godkendt. De enkelte indsatser forventes at træde i kraft 
senest pr. 1. januar 2016. 

Indsatsplanerne vil blive tilknyttet Handicappolitikken som bilag. 

Da ikke alle fokuspunkter vil være lige aktuelle for alle fagudvalg, og da vi ønsker kvalitet fremfor kvantitet, skal hvert 
fagudvalg kun forpligte sig til at udarbejde indsatsplaner for tre af fokuspunkterne.

Hvornår man er handicappet?

Der findes ikke én endegyldig definition på, hvornår man er handicappet. Det nærmeste, vi kommer på en definition, er 
nok den, der findes i FN’s Handicapkonvention artikel 1:

”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.”
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Generelle principper

Generelle principper i FN’s Handicapkonvention
Konventionens principper er, som det fremgår af artikel 3:

a) Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og 
uafhængighed af andre personer 

b) Ikke-diskrimination
c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
d) Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed 

og af menneskeheden
e) Lige muligheder
f) Tilgængelighed
g) Ligestilling mellem mænd og kvinder
h) Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres 

identitet.

Principper i Dansk handicappolitik
I Danmark har arbejdet med de langsigtede visioner og målsætninger for handicappolitikken i en årrække taget afsæt i 
fire særlige handicappolitiske grundprincipper: Ligebehandlingsprincippet, kompensationsprincippet, 
sektoransvarlighedsprincippet og solidaritetsprincippet1.

Ligebehandlingsprincippet
Ligebehandling handler om, at alle skal have lige muligheder for at realisere deres drømme og potentialer. Det skal ikke 
nødvendigvis ske ved at behandle alle ens. Vi er alle født med forskellige forudsætninger, og nogle gange kan 
ligebehandling kun opnås ved at behandle mennesker forskelligt – ved at tage udgangspunkt i de mange forskellige 
faktorer, der i den konkrete situation har betydning for at opnå ligebehandling for det enkelte menneske.

Kompensationsprincippet
Kompensation gives for at overkomme de barrierer, som forhindrer børn, unge og voksne med handicap i at deltage i 
samfundslivet på lige fod med alle andre. Kompensation kan for eksempel gives i form af et varigt hjælpemiddel som en 
kørestol eller protese, men kan også gives i form af eksempelvis socialpædagogisk støtte eller hjemmehjælp.

Sektoransvarlighedsprincippet
Sektoransvarlighedsprincippet handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et 
ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i 
politikudviklingen på de respektive områder.

Solidaritetsprincippet
Solidaritetsprincippet betyder, at de fleste sociale ydelser – også på handicapområdet – betales over skatterne, og som 
udgangspunkt stilles gratis til rådighed for de borgere, der har behov for hjælp.

Vision og mål

1 Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside: 
http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/nationale-principper 
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Faxe Kommunes vision er: ”Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv”. 

Målet med denne Handicappolitik er at sikre, at visionen også i praksis kommer til at gælde for personer med handicap. 

Fokuspunkter

Faxe Kommunes Handicappolitik består af seks fokuspunkter. Punkterne er inspireret af artiklerne i FN’s 
Handicapkonvention.

Fokuspunkt nr. 1: Tilgængelighed2

Fokuspunkt nr. 1 er tilgængelighed, idet tilgængelighed spiller en væsentlig rolle for alle personer med handicap, og 
samtidig er en forudsætning for, at vi kan lykkes med de øvrige fokuspunkter.

I Faxe Kommune forstår vi tilgængelighed på flere niveauer:
 Fysisk tilgængelighed
 Tilgængelighed i bredere forstand 

Fysisk tilgængelighed
I Faxe Kommune skal vi altid indtænke den fysiske tilgængelighed så tidligt som muligt i vores planlægning, både når 
det handler om adgang til og i bygninger, og når det handler om byplanlægning. 

I Faxe Kommune er vi opmærksomme på, at tilgængelighed ikke kun handler om adgangsforhold for kørestolsbrugere 
og gangbesværede, men også om personer med andre former for handicaps muligheder for at færdes sikkert på egen 
hånd – f.eks. blinde og svagtseende, personer med taktile udfordringer og hørehandicaps m.fl. 
 

Tilgængelighed i bredere forstand
I Faxe Kommune skal vi altid indtænke tilgængelighed i forhold til den information og kommunikation, vi er afsendere 
på. 

I Faxe Kommune er vi opmærksomme på, at tilgængelighed i forhold til information og kommunikation ikke kun 
handler om, hvor og hvordan vi kommunikerer men også om, hvordan vi ikke kommunikerer. 

Hvor ikke-kommunikation skal forstås som f.eks. manglende skiltning (f.eks. om handicapparkeringspladser), 
utilstrækkelig information til en borger eller manglefuld opdatering af hjemmesiden.

Fokuspunkt nr. 2: Børn med handicap3

I Faxe Kommune skal vi arbejde målrettet for, at børn med handicap og deres familier får den rette information om, 
hvilke muligheder der er for hjælp i deres konkrete situation, og at disse børn og deres familier tilbydes hjælp så tidligt 
som muligt. 

I Faxe Kommune er vi opmærksomme på, at børn med handicap skal kunne deltage aktivt i både skole- og fritidsliv. 

2 Inspireret af FN Konventionens artikel 9.
3 Inspireret af FN Konventionens artikel 7.
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Fokuspunkt nr. 3: Uddannelse4

I Faxe Kommune skal vi arbejde målrettet for, at så mange som muligt kan gennemføre de almene uddannelsestilbud 
ved at tilbyde den rette hjælp og støtte. 

I Faxe Kommune er vi opmærksomme på, at uddannelsestilbud skal kunne rumme personer med såvel fysiske som 
psykiske handicaps. 

Fokuspunkt nr. 4: Sundhed5

I Faxe Kommune mener vi, at sundhed handler om at have et godt liv. Sundhed skal ikke ses som et mål i sig selv, men 
som et middel der fører til „det gode liv“, som borgerne ønsker sig hver især6.

I Faxe Kommune skal vi arbejde målrettet for, at viden om sundhed samt kommunens sundhedstilbud er tilgængelige 
også for handicappede. 

I Faxe Kommune er vi opmærksomme på, at sundhedstilbud skal være et tilvalg som handicappede træffer ud fra et 
oplyst grundlag.

Fokuspunkt nr. 5: Arbejde og Beskæftigelse7

I Faxe Kommune skal vi arbejde målrettet for, at både kommunale og private arbejdsgivere også er opmærksomme på de 
arbejdsmæssige ressourcer, personer med handicap rummer. 

I Faxe Kommune er vi opmærksomme på, at det kan kræve at fysiske barrierer brydes og også i nogle tilfælde, at tabuer 
skal brydes. 

Fokuspunkt nr. 6: Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt8

I Faxe Kommune skal vi arbejde målrettet for, at alle arrangører af kulturelle tilbud, sports- og fritidsaktiviteter m.m. 
tænker i handicaptilgængelighed allerede, når et arrangement planlægges.

I Faxe Kommune er vi opmærksomme på, at lige adgang i nogle tilfælde vil kræve lukkede arrangementer kun for en 
afgrænset målgruppe.

4 Inspireret af FN Konventionens artikel 24.
5 Inspireret af FN Konventionens artikel 25.
6 Kilde: Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015, Faxe Kommunes hjemmeside: 
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/Faxe%20Kommunes%20sundhedspolitik%202012%20til%202015.pdf
   
7 Inspireret af FN Konventionens artikel 27.
8 Inspireret af FN Konventionens artikel 30.


