Kommune
Viborg

Syddjurs

Oversigt over de sager som de lokale handicapråd har været optaget af i 2. halvår 2011

-

Forenklet ressourcetildelingsmodel for HPU
Ny organisationsmodel for myndighedsudøvelse på det sociale område
Evaluering af organisationen HPU
Strategiplan for HPU
Den økonomiske situation for HPU 2012
Patientuddannelsen / rehabiliteringsteamet
Reviderede kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk hjælp
Kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet informations- og kommunikationsteknologi og syn
Etisk kodeks for omsorgsteknologi
Kvalitetsmål vedr. omsorgsteknologi - overholdelse af tidsfrister
Handicaprådets budget 2011
Udviklingen indenfor senhjerneskadeområdet – neurorehabilitering
Psykiatrien i Viborg
Samarbejdsaftale CKU - Center for Kommunikation og Undervisning
Stikprøvekontroller i revisitations sager i Visitation Social
Evaluering af samarbejdsmodel mellem Børn & Unge og Job & Velfærd
STU
Anlægsprojektet med flytning af Prinsens Alle til Farvervej i Viborg
Proces for kvalificering af § 141 handleplaner
Borgerrådgiver (præsentation)
Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83
Analyse af STU
Frivillighedspolitik på ældreområdet
Demenspolitik
Handicappolitik
Udbud af kompressionsstrømper
Budget 2012
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Holstebro

-

Tilgængelighed til Kalø Slotsruin

-

Rehabiliterings- og hjælpemiddelområdet - efter kommunalreformen (fordele og ulemper ved reformen)

-

Opfølgning på den lokale handicappolitik - implementering af kompensations-, sektoransvars-,
solidaritets- og ligebehandlingsprincipperne (handleplaner og fokusområder)

-

STU (studiebesøg på "Mariebjerg" i Vemb)

-

Besparelserne på det kommunale drifts- og anlægsbudget for 2011 og 2012 samt overslagsårene -

Analyse på bostøtte- og psykiatriområdet
Orientering om områdefornyelse Kolind Midtby
Ny træningshal ved Rosmus Skole – tilgængelighed
Handicappris 2011
Psykiatri- og handicapområdet/de højtspecialiserede områder – efter kommunalreformen (fordele og
ulemper)
Den kommunale udgift til vederlagsfri fysioterapi - opsigelse af aftale med fysiurgiske klinikker, der ikke
har yder-nummer (sagen verserer stadig) - kommunalt besparelsesforslag

Drøftelse af serviceniveauet i Rammeaftalen 2012 på det specialiserede socialområde - og
forventningerne til de kommende år
nedlukning af institutioner og centre i forbindelse med budgetreduktionerne

-

Inddragelse af handicapaspektet i sagsfremstillingerne til de politiske udvalg og Byråd (de
handicapmæssige konsekvenser) - fortsat drøftelse af tidlig inddragelse/høring i sager vedr.
tilgængelighed - herunder manglende høringer og korte høringsfrister

-

Masterplan for socialt udsatte 2011 (Holstebro Kommune) - organisatoriske ændringer på psykiatri- og
handicapområdet - masterplan / bosætningsplan på psykiatriområdet m.v.

-

Fælleskommunalt udbud af brystproteser, madrasser og puder, elkørestole, bleer, børnehjælpemidler
(siddesystemer m.v.) samt køb, ombygning og indretning af handicapbiler (inddragelse af
brugerorganisationerne ved udarbejdelse af kravsspecifikationer inden udbud)

Silkeborg

-

Generel drøftelse af vilkår for og tilbud til familier med børn med handicap

-

Ændringer i skolestrukturen i Holstebro Kommune - nedlæggelse / sammenlægninger af skoler

Drøftelse af strategi for digitalisering og velfærdsteknologi - samt folkeoplysningspolitik for Holstebro
Kommune (lige muligheder)

Ny Sundheds- og ældrepolitik for Silkeborg Kommune
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Favrskov

Struer

Sømsø

-

Høring af budget 2012-01-20

-

Handleplaner 2011-2013

Høring af sagsbehandlingsfrister
Retningslinjer for opsparing af ledsagertimer
Sundhedsaftale vedr. hjerneskadeområdet
Silkeborg Kommunes Idræts- og fritidspolitik
Omdannelse af Væresteder til Netværkshus
Træning af borgere i botilbud
Diverse servicedeklarationer
Kommunikationsteknologi for handicap og psykiatriområdet
Opstart i forhold til evaluering og revurdering af Favrskov Kommunes Handicappris
Handicapprisen 2011
Projekt ”Kvalificering af indsatsen overfor familier med børn med handicaps”
Social kapital som vigtigt element i den voldsforebyggende indsats
Planlægning af ”Handicappet for en dag” (lokalt arrangement som sætter fokus på det at være
handicappet)
Orientering om Projekt ”Livsstilscafé”
Opfølgning på bemærkninger til Rammeaftalen og godkendelse af Rammeaftale 2012
Orientering om rapport fra SFI: Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde
Status på det nye klubtilbud på Borgerskolen
Status på SUS (Specialundervisningscenter Struer)
Orientering om Projekt Den aktive Borger (Mandag morgen)
Handicappris 2011
Søndergade 13 – ombygning af diskotek (høring i forbindelse med byggesag der kræver dispensation)
Orientering om udgivelse af pjece om Retningslinjer for brugerindflydelse efter serviceloven
Budget 2012 til udtalelse efter afholdelse af budgetseminar
Drøftelse af besparelserne i ældresektoren
Trafikforholdene i Langgade
Færgeforhold
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Skanderborg

-

Rammeaftale 2012 (høringssvar)
Nye postkasseregler
Drøftelse vedr. genoptræning, herunder vedvarende vedligeholdelsestræning
Orientering om sammenlægning af Familieafdelingen og Sundhedsafdelingen
Besparelser og effektiviseringer på de kommende års budgetter
Rammeaftale 2012
Dialogmøde med Skovbo (et specialiseret tilbud for børn og unge) vedr. indsatsen for børn og unge
Trafikplan 2012 – Handicaprådet har deltaget i workshops i forhold til delplan for tilgængelighed. I det
fortsatte forløb har Handicaprådet løbende mulighed for at kommentere de planer og udkast, der
udarbejdes og vil blive inviteret til workshops, arbejdsgrupper mv.

Ringkøbing-Skjern

Aarhus

-

Tilsynspolitik på ældre- og handicapområdet

-

Endvidere har Handicaprådet bruget meget energi på at drøfte rådets praksis/arbejdsform og på at
fastlæge tre områder, som rådet vil sætte et særligt fokus på i resten af valgperioden (tilgængelighed,
frivillighed og synlighed)

-

Dialogmøde med kommunaldirektør Lisbeth Binderup om bl.a. byrådets ønske om at styrke
samarbejdet med den bredere borgerrepræsentation – herunder Handicaprådet

Rammeaftale 2012
Budget 2012 – 2015
En analyse af høreapparatområdet
Sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet
Retningslinier for brugerindflydelse
Kvalitetskontrakter
Opfølgning på politikken i Handicap og Psykiatri
Forslag til folkeoplysningspolitik
Tilgængelighed i Musikhuset
Tilgængelighed til kulturaktiviteter
Udøvendes kunstnere og nydendes tilgængelighed til kultur
Udøvendes tilgængelighed til sport
Sculpture by the sea
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-

Multimediehuset – hvordan får vi de erfaringer med i andre projekter?
Kulturby 2017 – er tilgængelighed indtænkt i dette?
Orientering om reglerne ved ”Tilgængelighed ved valg”.
Den nye Sundhedspolitik i Sundhed og Omsorg
Økonomisk opbremsning i forhold til budget 2011 i Børn og Unge herunder Ny budgettildelingsmodel
på handicapområdet

Lemvig

Hedensted

-

Aktivitetstilbud til STU (myndighedsbudget – aftale med leverandør i udbud)
Specialundervisning for voksne (udbud på undervisning specielt på Lyngåskolen)
Kontaktsteder (kommunalbevilling i udbud)
Befordring efter servicelovens § 41 (bedre kørsel for billigere penge)
Rengøring (botilbud – nattevagter)
Grønne områder (f.eks. snerydning)
Revidering af handicappolitik
Kravspecifikation for brystproteser
Valg af vinder af handicappris
Aarhus Kommunes stærkt reducerede tilbud om klubkørsel mv.
Høring af Budget 2012
Tilbud til borgere der har modtaget ambulant sygehusbehandling
Handicapparkering Andrupsgade, Lemvig
Frivillighedspolitik på ældreområdet i Lemvig kommune
FN’s konvention om rettigheder for personer med Handicap
Velfærdsteknologi på handicap- og psykiatriområdet
Genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade
Handicappris 2011
Evaluering af Handicaprådets arbejde 2011
Rammeaftale 2012 på Social- og Specialundervisningsområdet
Orientering om samarbejdsaftalen med ASV vedr. tale-, høre-, syns- og AKT-området
Høring – Udbudsmateriale på kørestole
Emner til fællesmøde med Social- og Seniorudvalget og Handicaprådet september md. 2011
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Odder

Horsens

-

Handicaprådets fokusområder 2011
Handicappolitikken for Hedensted Kommune
Handicappris 2011
Tilgængelighed for Alle
Status for budget 2012
Diverse orienteringer
Gennemgang af udkast til nye vedtægter for Handicaprådet
Analyse på området for udsatte børn og unge
Planlægning af evt. besøg på institution
Tilgængelighed til Odder Kommunes hjemmeside
Rammeaftale 2012 (høring)
Kvalitetsstandarder for træning efter Servicelovens § 86 og Sundhedslovens § 140 (høring)
Konsekvenser af vedtagne besparelser – herunder statistik over antal og typer af klager
Udarbejdelse af procedure for afgivelse af høringssvar
Udarbejdelse af ny handicapfolder
Udbud af kørestole, herunder generel drøftelse af procedure for afgivelse af høringssvar (høring)
Uddeling af Odder Kommunes Handicappris 2011
Udmøntning af budget 2012 for Rosenhuset (høring)
Horsens Kommunes frivillighedspolitik
Budget 2012
Rammeaftale 2012 på det specialiserede social- og undervisningsområde
Fremlæggelse af Projekt ”Fremtidens sygepleje i fokus”
Orientering om bybussernes automatiske stoppestedsannoncering på display og lyd
Etablering af Center for Sundhed og Rehabilitering (høring)
Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand § 85 Lov om social service (høring)
Orientering om dagtilbud i Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte
Oversigt over velfærdsteknologi i Voksen og Sundhed
Status på Handicappolitik
Opfølgning på Tilgængelighedspris 2011
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Skive

Ikast-Brande

-

Sammenhængende Børnepolitik - temadrøftelse i Børne- og Familieudvalget

-

Fortsat udvikling af Handicaprådets arbejde

Henvendelse til Handicaprådet vedr. stejle nedkørsler fra fortove til vej
Handicapridning
Fælleskommunalt udbud – Kompressionsstrømper
Ridefysioterapi - Orientering fra Sundhedsudvalgets møde den 18. august 2011
Henvendelse vedr. stejle nedkørsler fra fortov til veje - 2. behandling i Handicaprådet
Høring vedr. forslag til fremtidig organisering og tilrettelæggelse af specialpædagogisk bistand på
småbørnsområdet - til gavn for alle.
Sammenhængende Børnepolitik 2012-2015
Skolepolitik 2012-2015
Politik for dagtilbud 2012-2015
Udbud af kørestole - anmodning om udarbejdelse af høringssvar
Folkeoplysnings- og Idrætspolitik 2012 (høring)
Handicaprådets mødeplan for 2012
Nedsættelse af udvalg vedr. tildeling af Handicappris 2011
Fortsat udvikling af Handicaprådets arbejde
Udbud af kørestole (høring)
Budget 2012 (høring)
Kvalitetsstandard - merudgiftsydelse § 100 (høring)
Kvalitetsstandard - personlig pleje og praktisk hjælp (høring)
Afrapportering fra tilsyn på private bosteder i 2010 (høring)
Afrapportering fra tilsyn på kommunale bosteder i 2010 (høring)
Tilfredshedsundersøgelser på psykiatri- og handicapområdet (orientering)
Udvikling i sagsafgørelser i familierådgivningen - maj 2011
Orientering om status på ankesager i perioden 2008 - 2010
Orientering om proces vedr. Rammeaftale 2012 (høring)
Handicapområdets fremtid - plan for dialogmøde den 22-09-2011
Nørre-Snede - byfornyelse - ombygning af kryds (orientering)
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Norddjurs

-

Status for arbejdet med hjemtagelse af handleforpligtelsen (orientering)
Status på opgaverne i socialpsykiatrien (orientering)
Cafe Smørblomsten som åbent værested (orientering)
Sundhedsaftale om børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade (høringssvar)
Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 og 96 (orientering)
Ny procedure for tilsyn på bosteder (høring)
Opsamling fra dialogmødet den 22-09-2011 vedr. Handicapområdets fremtid
12-by udbud - brystproteser (høring)
Dialogbaseret aftalestyring - dialogmøder april 2012 (orientering)
Udarbejdelse af handicappolitik - indholdsskitse og plan for den videre proces
Sundhedspolitik 2011 (revision)
Budget 2012 - 2015 - udmøntning af rammebesparelser (høring)
Afrapportering fra BDO mfl. vedr. omstilling på psykiatri- og handicapområdet (orientering)
"Med kærlig hilsen ... !" Nye veje i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet (orientering)
Mødeplan 2012
Valg af modtager til årets Handicappris
Beskrivelse af målgruppe inden for specialundervisning
Budget
Byggesagen Djurslands rideskoles tilbygning og ombygning.
Etablering af et særskilt afsnit for yngre fysisk handicappede på et plejehjem
Etablering af frivilligcenter
Evaluering af servicebevis til hjemmehjælpsmodtagere
Forslag til kvalitetsstandard for ydelser på høreområdet
Frivilligt arbejde inden for handicap- og psykiatriområdet
Handicapparkering i Norddjurs Kommune
Handicappolitik
Handicappris
Kultur- og fritidspolitik for Norddjurs Kommune
Kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp under fritvalgsordningen
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-

Kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen
Kvalitetsrapport for folkeskolen
Kvalitetsstandard for § 103 beskyttet beskæftigelse, § 104 aktivitets- og samværstilbud, § 107
døgnaflastningstilbud, § 108 botilbud på handicap- og psykiatriområdet, § 85 bofællesskaber og § 85
bostøtte til hjemmeboende borgere

-

Kvalitetsstandard for hjælpemidler, omsorgstandpleje, specialtandpleje, STU-tilbud, sygeplejeydelser,
tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne og tilbud om rusmiddelbehandling

Herning

-

Kvalitetsstandard for uddelegering af sygeplejeydelser, visitation på handicap- og psykiatriområdet,
visitation til ydelser på ældreområdet samt sundhedsfremme og forebyggelse

-

Ligeværd - set i forhold til LBR
Overordnede retningslinjer vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud
Politik for fremtidens overbygning på skolerne i Norddjurs Kommune
Politik for inklusion og tidlig indsats i Norddjurs Kommune
Rammeaftale for udbud af høreapparater og batterier
Rapporter fra uanmeldte og anmeldte tilsyn i kommunens bofællesskaber
Sagsbehandlingsfrister i Myndighedsafdelingens voksenteam og ældreområdet
Samarbejdet med UU
Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune
Tabte sager i Statsforvaltningen
Taxa i Norddjurs Kommune og Grenaa by
Tildelingskriterier i forhold til specialundervisning
Tilgængelighedsprincippet
Udbud af kommunal fast kørsel
Vedtægter for bruger- og pårørenderåd
Ældrepolitik for Norddjurs Kommune
Årsrapporter for 2010 om gennemførte tilsynsbesøg
Rammeaftale 2012 (høring)
Orientering om nye igangværende projekter af Planafdelingen
Lokalplan for Løvbakke Skov
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Randers

-

Tiltag fra Kultur og Fritid
Handicapidræt
Opbygning af handicapbiler (høring)
Midttrafik-takster
Handicapkørsel
Kvalitetsstandarder for individuel befordring (høring)
Teknik og Miljø: Arbejde om tilgængelighed
Høreapparater + batterier
Madservice
BPA samt rettigheder for § 96
Ny organisering i Børn & Unge
Sagsbehandling i kommunen
Bymidtens renovering
Lift i DGI-huset
Klubtilbud til udviklingshæmmede
Budget 2011-2012 (høring)
Knudmoseskolen, herunder kollegiet
Diabeteshjælpemidler
Plejeboligplan 2010-2020 (høring)
Rådgivning mht. hjælpemidler
Mennesker med dobbeltdiagnoser
Tiltag der giver borgere med handicap mulighed for oplevelser i naturen
DGI – Vandkulturhuset
EU-udbud af diabeteshjælpemidler, bleer, brystproteser (høring)
Kvalitetsstandarder for handicapkørsel (høring)
Kvalitetsstandard for Madservice – mad udbragt til borgerens bopæl (høring)
Rammeaftale 2012
Oprettelse af pladser på døgntilbud til børn og unge
Boligplan for voksne med handicap
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-

Finansiering af merforbrug på specialundervisningsområdet
Evaluering af nordisk handicaprådskonference
Kommuneplantillæg
Demografiske udfordringer på handicapområdet
Genopretningsplan på psykiatriområdet
Budget 2012
Sundhedspolitik
Sundhedsaftale for senhjerneskadede voksne og børn
Mentorordning
Det specialiserede socialområde – en analyse af den statslige regulering og ankesystemet
Ny organisering af støtteindsatser for børn 0-5 år
Kollektiv trafik – nye køreplaner
Decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Førtidspension
Fælles kommunalt samarbejde på kommunikationsområdet
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Kommune

Hvordan arbejder kommunen med FN’s Handicapkonvention i den lokale handicappolitik

Viborg

I Viborg Kommunes handicappolitik danner FN’s Handicapkonvention grundlag for definitionen af politikkens målgruppe.
Politikken har et bredt fokus på temaerne familieliv og personlig integritet, kultur og fritid, dagtilbud, uddannelse og arbejde,
udvikling og bevarelse af funktionsniveau samt tilgængelighed. Med andre ord er formålet med politikken at sikre det gode
liv for alle borgere uanset funktionsniveau.

Syddjurs

Syddjurs Kommune arbejder bevidst med FN's Handicapkonvention. Kommunen tager i nybyggeri, budgetlægning,
planlægning mm. handicaprådet med som høringspart. Der er ligeledes årlige møder mellem politikerne og handicaprådet.
Handicaprådet råder over et beløb i budgettet til fremme af tilgængelighed på offentlige arealer. Handicaprådet inddrages i
drøftelserne af de årlige rammeaftaler og i årlige dialogmøder med alle ledere og TR inden for handicapområdet.

Holstebro

Holstebro Kommunes handicappolitik bygger på et princip om respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige
autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg så vidt mulige uafhængig af andre. Af dette princip følger, at alle
mennesker har ret til ligebehandling. Ligeret betyder, at alle har lige ret til at udvikle og nyttiggøre sine potentialer og til at
udvikle sine færdigheder i overensstemmelse med egne evner. Ligeret sikres ved at give individuel støtte og vejledning til
borgere med forskellige handicap, så alle sikres et lige udgangspunkt.

Silkeborg

Silkeborg Kommune har i foråret 2011 arbejdet med formulering af en ny Handicappolitik. Den store udfordring har været,
at afstemme indholdet i en ny Handicappolitik med de aktuelle økonomiske udfordringer – både lokalt i Silkeborg Kommune
og på et mere overordnet plan, samtidig med at en ny Handicap-politik naturligvis har skullet respektere og afspejle
indholdet i FN’s Handicapkonvention. Den nye Handicappolitik er politisk vedtaget i Byrådet den 27. juni 2011, og er
efterfølgende implementeret i organisationen. Herigennem sikres, at Handicappolitikken – og dermed FN’s
Handicapkonvention – er en naturlig del i tænkningen og planlægningen omkring det at sikre, at også borgere med
handicap kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre i Silkeborg
Kommune.

Favrskov

Handicappolitikken i Favrskov Kommune tager afsæt i den nationale handicappolitik i Danmark, der har udgangspunkt i
FN’s standardregler med grundprincipperne om lighed, sektoransvarlighed, kompensation og solidaritet. Favrskov
Kommune står i 2012 overfor at skulle evaluere og revurdere den nuværende handicappolitik. I den forbindelse vil FN’s
Handicapkonvention blive inddraget mere aktivt, hvis det vurderes, at den vil kunne supplere standardreglerne væsentligt.

Struer

I Struer Kommunes handicappolitik er selvbestemmelse og indflydelse på eget liv fundamental, og der tages i videst muligt
omfang udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ønsker og muligheder. Struer Kommune har blandt andet øget fokus på
at inddrage borgere med handicap ved udvikling af strategier, og grundet de afledte Handleplaner 2011-2013 oprettes der
for eksempel en tænketank for bedre fysisk tilgængelighed, der omfatter embedsmænd, politikere, det lokale handelsliv
samt medlemmer fra DH. Tænketankens rolle er at italesætte problemstillinger, være nytænkende og samtidig sikre
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praktiske og bæredygtige løsningsforslag i forhold til fysisk tilgængelighed. Struer Kommune skal være en kommune, der
aktivt arbejder på at nedbryde barrierer og ligestille handicappede borgere med kommunens øvrige borgere.
Samsø

Samsø Kommunes handicappolitik tager afsæt i FN’s Standardregler om lige muligheder for handicappede og opstiller på
baggrund heraf en række overordnede formål.

Skanderborg

Skanderborg Kommunes handicappolitik er udarbejdet med bred borgerinddragelse og i samarbejde med repræsentanter
fra handicapområdet – herunder Handicaprådet og kommunens fagområder. Politikken blev vedtaget af byrådet i april 2008
og er derfor udarbejdet i henhold til FN’s Standardregler om lige muligheder for handicappede, da Danmark først tiltrådte
FN’s Handicapkonvention i august 2009. Konventionen var undervejs ved udarbejdelse af kommunens handicappolitik,
hvorfor politikken indeholder klare elementer fra og henvisninger til denne. Således betones det i politikkens overordnede
vision, at politikken skal være med til at skabe lige muligheder og bidrage til, at mennesker med handicap har de samme
rettigheder og forpligtelser som andre borgere. Endvidere pointeres det, at et centralt formål med politikken er, at den skal
være med til at fremme inklusion af mennesker med handicap. Det vil sige, at der tilstræbes en situation, hvor mennesker
med funktionsnedsættelser anskues som en del af den mangfoldighed af forskelligheder, der er repræsenteret blandt
borgerne i et samfund.
Revidering af kommunens handicappolitik påbegyndes i 2012.

Ringkøbing-Skjern

FN's Handicapkonvention har været en del af grundlaget for udarbejdelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes reviderede
handicappolitik, som blev godkendt i 1. halvår 2010. Som et væsentligt grundlag for handicappolitikken er
handicapkonventionen et aktivt element i en række konklusioner i handicaprådets arbejde. Handicaprådet har endvidere
nedsat et Tilgængelighedsudvalg, hvor handicapkonventionen indgår aktivt i arbejdet.

Aarhus

Aarhus Kommunes Handicappolitik lægger sporerne for arbejdet på handicapområdet i Aarhus Kommune ved at fastsætte
de tematiske hovedelementer, målsætninger og initiativer på området. Handicappolitikken udtrykker derved Aarhus
Kommunes vision for, hvor Aarhus Kommune ønsker at bevæge sig hen i de kommende år, men det er samtidig vigtigt at
forstå, at forudsætningen er, at politikken skal afholdes inden for de til enhver tid gældende budgetrammer.
Handicappolitikken fungerer som et redskab og en ledetråd for både politikere, de kommunale afdelinger samt borgere i
Aarhus Kommune i forhold til de problemstillinger, der vedrører mennesker med handicap. Intentionen er, at man forholder
sig til tilgængelighed på hverdagsniveau og også kvalificerer sine medarbejdere til at bruge denne tankegang.
For øjeblikket er Aarhus Kommune i færd med at revidere handicappolitikken og tænke helt nyt. Denne proces forventes
afsluttet i sensommeren 2012.

Lemvig

FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap er den røde tråd i Lemvig Kommunes handicap- og
psykiatripolitik. Lemvig Kommune vedtog således i 2008 en procesplan for udarbejdelse af en handicap- og psykiatripolitik
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for Lemvig Kommune. Procesplanen skitserede præmisserne for politikken og med direkte afsæt i FN’s Konvention om
Rettigheder for Personer med Handicap. Den konkrete udformning af politikken var baseret på inspiration fra et velbesøgt
borgermøde, inddragelse af lokale brugerorganisationer og Handicaprådet. Desuden med bred repræsentation fra samtlige
af kommunens hovedområder: Social & Sundhed, Arbejdsmarked & Integration, Familie & Kultur samt Teknik & Miljø til
sikring af, at politikken kom rundt om alle de temaområder, som er fastlagt i FN’s konvention og med henblik på understøtte
forankring af politikkens målsætninger i Lemvig kommunes opgaveløsninger. Handicap- og psykiatripolitikken opererer med
følgende målsætninger:
-

Det tilgængelige samfund med lige muligheder uanset handicap

-

Borgere med handicap kan leve en tilværelse så nær det normale som muligt og på egne vilkår
Kontakt og samarbejde med handicappede borgere er værdibaseret og bygger på ligeværdighed, nærvær, omsorg
og tryghed

Kommunalbestyrelsen godkendte handicap- og psykiatripolitikken efteråret 2009.
Hedensted

Opdateret marts 2012:
Hedensted Kommune forpligter sig gennem kommunens handicappolitik til at leve op til FN´s Handicapkonvention.
”Mennesker kan have en funktionsnedsættelse på grund af en fysisk, intellektuel eller sansemæssig funktionshæmning, en
medicinsk betinget tilstand eller en sindslidelse. Betegnelsen handicap betyder tab eller begrænsning af muligheder for at
deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre”. Relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets
omgivelser beskrives med denne definition, og der fokuseres på mangler ved omgivelserne og de aktiviteter i samfundet,
der hindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige fod med alle andre.
Kommunens handicappolitik lægger sig ligeledes op ad FN´s handicapkonvention om lige muligheder for borgere med
handicap, der kan læses på Det centrale Handicapråds hjemmeside. Desuden ligger de fire grundprincipper i dansk
handicappolitik til grund for Hedensted Kommunes handicappolitik; kompensationsprincippet,
sektoransvarlighedsprincippet, solidaritetsprincippet og ligebehandlingsprincippet.

Odder

Odder Kommune er i øjeblikket i færd med at udarbejde ”Politik for voksne med særlige behov”. Denne politik har bl.a.
handicappede som målgruppe, men dækker – som navnet også antyder – mange forskellige målgrupper. FN’s
Handicapkonvention var en af flere inspirationskilder, da politikkens vision og pejlemærker blev udarbejdet.

Horsens

Horsens Kommune har udarbejdet en handicappolitik i tæt samarbejde med Handicaprådet og de lokale repræsentanter for
DH, brugere af Horsens Kommunes tilbud og andre interessenter. Handicappolitikken bygger på FN’s Handicappolitik, der
sammen med de danske principper for handicappolitik og de lokale politiske mål danner baggrund for formuleringen af den
lokale handicappolitik.
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Skive

Skive Kommune arbejder ikke som sådan struktureret med FN’s Handicapkonvention i de lokale handicappolitikker.
Kommunen er naturligvis bevidst om formålet med Handicapkonventionen og arbejder lokalt med at sikre at, alle
mennesker med handicap, funktionsnedsættelse, psykiske eller sociale problemer tilbydes adgang til tilbud om bolig,
uddannelse, arbejde og deltagelse i fritidslivet. Dette sker ud fra principper om individualitet og fleksibilitet i tilbuddene, så
modtagerne har gode rammer med mulighed for at udfolde sig og træffe valg i forhold til egen tilværelse. Derudover
arbejdes med et princip om tilbud så nært det ordinære samfund som muligt.

Ikast-Brande

Som det fremgår af oversigten over Handicaprådets drøftelser i andet halvår 2011, har Ikast-Brande Kommune igangsat et
arbejde med at udarbejde en handicappolitik for kommunen. Handicappolitikken vil på et generelt plan skitsere og samle
den politik, der gælder på handicapområdet i Ikast-Brande Kommune. Formålet med at formulere en handicappolitik er at
skabe et fælles billede af tilbud til handicappede.

Norddjurs

FN’s Handicapkonvention er et måleskema, der ligger til grund for både det overordnede politiske arbejde og i
Handicappolitikken for Norddjurs Kommune, og dermed bliver FN’s Handicap-konvention omsat til det daglige arbejde i
Norddjurs Kommune og i kvalitetsstandarderne.

Herning

Herning Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i, at handicappede borgere i kommunen skal sikres ligestilling og
ligebehandling og har dermed til formål at sikre netop de fundamentale rettigheder og lige muligheder, som FN
konventionen også lægger op til. Herning Kommunes vision på handicapområdet er således også beskrevet med
udgangspunkt i at arbejde for lige muligheder for alle, herunder særligt ligeværdighed og lige udfoldelsesmuligheder under
hensyntagen til den enkeltes ressourcer.
I Herning Kommunes handicappolitik er der ligeledes med udgangspunkt i FN’s Standardregler
udpeget seks indsatsområder:

-

Tilgængelighed
Befordring
Uddannelse
Arbejdsmarkedet
Familieliv
Fritid og kultur

De 6 indsatsområder har til formål at sikre, at Herning Kommunes vision om lige muligheder samtidig sigter mod at skabe
et sammenhængende hverdagsliv for borgere med handicap.
Randers

Randers Kommunes handicappolitik er udarbejdet med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention. I den overordne
handicappolitik er sektoransvarlighed slået fast. Dette betyder bl.a., at FN’s Handicapkonvention skal gælde på alle
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niveauer i samtlige forvaltninger i Randers Kommune. Randers Kommune er aktuelt ved at udarbejde en rammepolitik for
borgere med særlige behov. Denne politik vil også være forankret i FN’s Handicapkonvention. Politikken forventes
godkendt af byrådet ultimo 2012.
Note: Formålet med FN's Handicapkonvention er "at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. 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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