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HANDICAPPOLITIK 

 

Indledning.   

Forord: 

Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms 

handikappolitik fra 2002. 

Det er med den nye politik vigtigt at afspejle de intentioner, som fremgår af FN’s konvention 

om rettigheder for personer med handikap. Konventionen tydeliggør, at mennesker med 

funktionsnedsættelse skal kunne deltage på lige fod med andre i samfundslivet, og at de skal 

beskyttes mod udelukkelse af samfundet.  

Formål: 

Hørsholm Kommunes handikappolitik angiver Kommunens mål for indsatsen for borgere med 

funktionsnedsættelse. 

Handikappolitikken dækker alle borgere med funktionsnedsættelse. Disse er omfattet af 

handikapbegrebet i FN’s konvention om rettigheder for personer med handikap. Her fremgår 

det blandt andet, at mennesker med sindslidelse er dækket af begrebet. Handikappolitikken 

skal endvidere omfatte borgere med kroniske lidelser. 

” Personer med handikap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel 

eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i 

fuldt of effektivt at deltage på lige fod med andre” (Artikel1)  

Hensigten med handikappolitikken er, at den skal fungere som et redskab til at skabe lige 

muligheder for borgere med funktionsnedsættelse under hensyntagen til den enkeltes 

ressourcer. Derfor henvender handikappolitikken sig bredt til alle de parter, der indgår i et 

samarbejde om dette. Dette gælder borgere, kommunale og andre offentlige instanser, 

virksomheder og civilsamfundet. 

Handikappolitikken skal 

- medvirke til at fremme lige muligheder for borgere med funktionsnedsættelse samt 

deres pårørende for at leve et værdigt liv, deltage i samfundslivet, og udnytte og 

udvikle deres ressourcer, med henblik på at fremme udvikling, trivsel og 

selvstændighed  
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- medvirke til at fremme størst mulig selvbestemmelse for 

mennesker med funktionsnedsættelse 

- indgå som pejlemærke i de politiske beslutninger og den forvaltningsmæssige praksis 

på alle fagområder 

- medvirke til at give et fælles grundlag for dialog og samarbejde mellem borgere, 

politikere, organisationer og kommunens forvaltning om sager, der vedrører borgere 

med funktionsnedsættelse og deres pårørende. 

Grundlag: 

Grundlaget for Hørsholm Kommunes handikappolitik er de Forenede Nationers konvention 

om rettigheder for personer med handikap 

Fundamentet for handikappolitikken er endvidere de grundprincipper, som dansk 

handikappolitik hviler på og som er beskrevet af det Centrale Handikapråd i 2005. Det er i kort 

form tale om følgende principper: 

1) Ligebehandlingsprincippet, dvs. at borgere med funktionsnedsættelse skal ligestilles 

og behandles lige som andre borgere, og at der skal tages hensyn til og skabes 

muligheder for hensigtsmæssige løsninger under hensyntagen til de behov 

funktionsnedsættelsen medfører for det enkelte menneske. 

2) Sektoransvarlighedsprincippet, dvs. at alle sektorer – myndigheder, organisationer og 

virksomheder – tager deres del af ansvaret for, at deres område er tilgængeligt for 

mennesker med funktionsnedsættelse. 

3) Kompensationsprincippet, hvilket indebærer at en person med nedsat funktionsevne 

eller dennes pårørende i videst muligt omfang får kompensation for følgerne af den 

nedsatte funktionsevne.  

4) Solidaritetsprincippet, som betyder at støtteforanstaltninger og udgifter til 

handikapvenlige løsninger finansieres solidarisk samt at de er gratis for den enkelte og 

er uafhængig af indkomst og formue. 

Vision 

Hørsholm kommune ønsker, at alle borgere med funktionsnedsættelse behandles ligeværdigt 

og møder forståelse og respekt i overensstemmelse med de ovennævnte 4 principper.  

Hørsholm kommune ønsker, at alle borgere med funktionsnedsættelse sikres forhold, der 

tilpasses den enkeltes forudsætninger og behov med henblik på at fremme udvikling, trivsel 

og selvstændighed. 

Hørsholm Kommune ønsker, at Kommunens borgere med funktionsnedsættelse skal 

inddrages i beslutninger, der påvirker deres liv.  
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Hørsholm Kommune ønsker, at udbrede kendskabet til mulighederne 

for støtte, kompensation, afhjælpende foranstaltninger og andet, som understøtter 

mulighederne for borgere med funktionsnedsættelse i at deltage på lige fod med andre - både 

i forhold til det lokale erhvervsliv, hos kommunens borgere og medarbejdere. Information fra 

kommunen skal være umiddelbart let tilgængelig for alle borgere og virksomheder.  

Indsatsområder 

- Bolig og dagligt miljøskift 

- Helhedsorienteret indsats og individuelle tilbud og støtteforanstaltninger 

- Inklusion 

- Tilgængelighed 

- Skole- og ungdomsuddannelser 

- Uddannelse og arbejde 

- Kultur og fritid 

- Sundhed, forebyggelse og rehabilitering. 

Bolig og dagligt miljøskift 

Der skal være egnede botilbud til borgere med funktionsnedsættelse og mulighed for et 

dagligt miljøskift. 

Hørsholm kommune ønsker, at der i Kommunen er en bred vifte af forskellige boformer til 

mennesker med funktionsnedsættelse, dvs. at der tilbydes boliger til mennesker med 

funktionsnedsættelse, som tager hensyn til de vilkår funktionsnedsættelsen giver det enkelte 

menneske, at der arbejdes for at skabe gode naboskaber og inkluderende miljøer omkring 

dag- og botilbud samt mulighed for dagligt miljøskift til mennesker med funktionsnedsættelse 

samt at der sker brugerinddragelse i planlægningen af boliger til mennesker med 

funktionsnedsættelse.  

Helhedsorienteret indsats og Individuelle tilbud og støtteforanstaltninger 

Hørsholm Kommune ønsker at være med til at skabe helhed i den samlede indsats i 

samarbejde med borgeren og med fokus på borgerens ressourcer. Borgere med 

funktionsnedsættelse har ofte komplekse problemstillinger, som kræver en koordineret, 

tværfaglig og tværsektoriel indsats. Dette kræver helhedsorientering og sammenhæng i 

indsatsen såvel internt i Kommunen, som i forholdet mellem kommunen og andre offentlige 

instanser. Hørsholm kommune ønsker, at alle borgere med funktionsnedsættelse skal 

modtage behandling og støtte, der tilpasses den enkeltes forudsætninger og behov med 

henblik på at fremme udvikling, trivsel og selvstændighed. Kommunens tilbud om behandling 

og støtte skal være opdateret, tværfagligt og helhedsorienteret. Borgere med 
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funktionsnedsættelse og evt. pårørende skal have indflydelse på 

udformningen af de tilbudte behandlings- og støttetilbud. 

Inklusion 

Hørsholm kommune ønsker at øge muligheden for, at mennesker med funktionsnedsættelse 

kan deltage i samfundet og bidrage til fællesskabet ud fra de forudsætninger, de har. Det 

betyder, at der skal være fokus på såvel at fremme inklusion, som at fjerne barrierer for 

mennesker med funktionsnedsættelse og skabe inkluderende miljøer. 

Tilgængelighed 

Hørsholm Kommune ønsker, at tilgængeligheden til det offentlige rum er således, at 

mennesker med funktionsnedsættelse så vidt muligt får lige muligheder for at kunne deltage i 

det almindelige samfundsliv. Det gælder tilgængeligheden til det fysiske miljø, fx det lokale 

bymiljø, den kollektive trafik og andre trafikale forhold, i bygninger, i parker og ved veje. Det 

gælder endvidere tilgængeligheden til information fx på bibliotekerne og på Kommunens 

hjemmeside, sociale medier mv.  

Skole- og ungdomsuddannelse 

Hørsholm Kommune ønsker, at børn og unge med funktionsnedsættelser modtager et 

kvalificeret skole- og ungdomsuddannelsestilbud samt at der skabes et inkluderende miljø, 

hvor børn og unge med funktionsnedsættelse modtager et kvalificeret tilbud om 

undervisning, der giver mulighed for deltagelse, læring og udvikling. Det kan bl.a. foregå 

gennem specialundervisning og socialpædagogisk støtte i nødvendigt omfang. Børn og voksne 

med funktionsnedsættelse skal så vidt muligt integreres i Hørsholm kommunes institutions- 

og uddannelsestilbud. 

Uddannelse og arbejde 

Hørsholm Kommune ønsker, at mennesker med funktionsnedsættelse kvalificeres, så de får 

mulighed for at udvikle deres kompetencer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, og 

at de her får mulighed for at bidrage med deres ressourcer. 

Hørsholm Kommune ønsker at sikre, at der er et inkluderende og tilgængeligt 

uddannelsessystem, hvor mennesker med funktionsnedsættelse får samme muligheder som 

andre for at udnytte og udvikle deres ressourcer og få uddannelse, at der er et rummeligt og 

tilgængeligt arbejdsmarked og at der kan etableres arbejdspladser på særlige vilkår.  

Borgere med funktionsnedsættelse, som har nedsat erhvervs- og arbejdsevne skal have bedst 

mulige betingelser for beskæftigelse på det lokale arbejdsmarked. 
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Kultur og fritid 

Hørsholm Kommune ønsker at understøtte et aktivt liv ved at skabe rammer og muligheder 

for, at mennesker med funktionsnedsættelse så vidt muligt får mulighed for at deltage i 

forenings-, kultur- sports og fritidsliv på lige fod med andre borgere, eller i særlige tilbud og 

dermed også får mulighed for at opleve sig som del af et større fællesskab, hvor de kan 

udfolde sig fysisk, kreativt, socialt og mentalt.  

Sundhed, forebyggelse og rehabilitering 

Hørsholm Kommune ønsker at sætte fokus på, at Kommunens sundheds- og 

forebyggelsespolitik udmøntes i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse 

 

 

 


