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”Det gode liv med handicap”
Velfærd for mennesker med funktionsnedsættelser 
i fremtidens Kolding

"Sammen om et rummeligt Kolding for alle". Det er vores vision for 

Kolding - i morgen og i 2050. Vi ønsker et samfund, som ser mennesket 

og i fællesskab skaber rum for, at alle kan være med. Et samfund, som 

finder løsninger gennem dialog med den enkelte og netværket, så alle 

har lige muligheder for at leve deres udgave af det gode liv.

"Det gode liv med handicap" handler om at gentænke og udvikle fremti-

dens velfærd med fokus på forebyggelse, frihed, fællesskab, frivillighed 

og (tvær)faglighed. Vi vil udfordre den måde, vi arbejder med velfærd i 

dag, for at finde de gode løsninger for fremtiden. Et vigtigt fokus for os 

er, hvordan vi inddrager de mennesker, som skal leve med løsningerne. 

Et andet fokuspunkt for os er at sikre, at vi finder løsninger på tværs af 

eventuelle organisatoriske skel og med alle relevante samarbejdspartnere.

"Det gode liv med handicap" handler om fremtidens velfærd for menne-

sker bosat i Kolding Kommune, som lever med en funktionsnedsættelse 

(fysisk, psykisk eller intellektuel) og deres netværk. Vores forestilling om 

fremtidens gode liv med handicap er beskrevet i en række scenarier 

og anbefalinger i form af fiktive fortællinger om en mulig fremtid eller 

udvikling inden for et bestemt område.

Scenarierne udfoldes i følgende temaer: Mødet med kommunen, 

Livet i faser, Adgang og Tilgængelighed, Børneliv, Arbejds- og  

Uddannelsesliv samt Familie og Netværk.
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DET GODE LIV MED HANDICAP

Hvordan er det at leve med et handicap, og 

hvordan er det gode liv med handicap?

Politikerne fra udvalget Social Bæredygtighed 

har brugt 2022 på at blive klogere på, hvordan 

fremtiden kan se ud for mennesker med funk-

tionsnedsættelse i Kolding Kommune.

Det er vigtigt for os, at vi lytter til hverdagseks-

perterne, inden vi går i gang med at kigge ind i 

de fremtidige scenarier for området. Derfor har 

vi løbende gennem hele året inddraget menne-

sker, som er berørt af funktionsnedsættelser på 

den ene eller den anden måde for at høre dem: 

Hvad lykkes vi med i dag? Hvor kunne vi blive 

bedre? Og hvad skal vi måske gøre mere af i 

fremtiden?

Sammen med alle de relevante fagområder har 

vi kigget på den nuværende praksis og hentet 

inspiration i de gode eksempler.

 

Vi har kigget på alle livsfaser for at sikre det 

tværgående perspektiv og holde fokus på 

oplevelsen af sammenhæng.

På baggrund af alle disse input har vi prioriteret 

en række vigtige temaer og formuleret visioner, 

Forord
fremtidsscenarier og anbefalinger inden for 

hvert tema.

I denne folder kan du blive klogere på den 

fremtid, som vi ønsker for mennesker med 

funktionsnedsættelse i Kolding Kommune.

Vi ved, at gode ting tager tid. Derfor har vi det 

lange lys på, når vi laver visioner og fremtids-

scenarier, der rækker frem mod 2030-2050.

God læselyst!

På Social Bæredygtigheds vegne

Birgitte Munk Grunnet

Formand for 

Social Bæredygtighed 

December 2022

Hvad laver Social Bæredygtighed?

Social Bæredygtigheds opgave i 2022-2026 er at lave 

Scenarier for Fremtidens Velfærd i Kolding Kommu-

ne fra vugge til grav. Udvalget har valgt at arbejde 

med "Det gode liv med handicap" som det første 

delscenarie.

Social Bæredygtighed har indledt sit arbejde med at 

sætte en fælles politisk-strategisk retning for, hvordan 

Kolding Kommune møder mennesker med funktions-

nedsættelse.

Centralt i dette menneskesyn ligger forståelsen af, at 

det egentlige handicap ikke knytter sig til det enkelte 

menneske, men henviser til de bar-

rierer, som mennesker med funktionsnedsættelse 

oplever i forskellige livssituationer og ved deltagelse i 

samfundslivet - fysiske såvel som holdningsmæssige.
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Vision

Sammen om et rummeligt 
Kolding for alle
Et samfund, som ser mennesket og i  
fællesskab skaber rum for, at alle kan  
være med.

Et samfund, som finder løsninger gennem  
dialog med den enkelte og netværket, så  
alle har lige muligheder for at leve deres  
udgave af det gode liv.

FN's Handicapkonvention

Artikel 1, Formål

Formålet med denne konvention er at fremme, 

beskytte og sikre muligheden for, at alle personer 

med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettig-

heder 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.



Borgerens centrum
Et fælles udgangspunkt på tværs af forvaltninger

I Kolding Kommune arbejder alle forvaltninger ud fra Borgerens 

Centrum og 1-2-3-modellen.

1-2-3-modellen handler om, at vi starter med at finde ud af, hvilke 

specifikke behov det enkelte menneske har. Dernæst bruger vi 

vores viden om deres ønsker og behov til at skabe meningsfulde 

løsninger sammen. Vi må ikke tænke i kasser og pakkeløsninger. 

Det tredje trin handler om at inddrage kollegaer og tænke på tværs 

af forvaltningerne i kommunen og helt ud i civilsamfundet for at finde 

den bedste løsning.

Det er vores fælles tilgang til opgaveløsning, og det giver os et 

fælles udgangspunkt, når vi skal skabe sammenhæng og løsninger 

på tværs. Et udgangspunkt, hvor vi er nysgerrige og stiller spørgs-

mål til borgeren, før vi begynder at tænke i faglige løsninger.

Vi tager altså udgangspunkt i borgernes virkelighed og lader 

systemet komme til borgerne – ikke omvendt. På den måde 

sikrer vi os både, at borgerne får et tilfredsstillende forløb med 

kommunen, og at vi får brugt vores faglighed på den rigtige måde. 

At vi tjener borgernes bedste – og det fælles bedste.

2 
SKAB MENING 
SAMMEN MED 

BORGEREN

1 
STIL 

SPØRGSMÅL 
FØR DU GIVER 

SVAR

3 
GØR DET 
MULIGT
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Det gode liv med handicap

Scenarier og anbefalinger
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MØDET MED KOMMUNEN Mødet med 
kommunen
I Kolding Kommune er alle lige 
meget værd, men for at blive 
behandlet lige, skal alle mødes 
forskelligt.

Derfor vil vi møde det enkelte 
menneske med udgangspunkt 
i deres unikke livssituation og 
ressourcer til at mestre den-
ne. I mødet og dialogen tager 
vi udgangspunkt i den enkel-
tes ønsker for sit eget liv, og 
vi samarbejder om at finde de 
gode løsninger.
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MØDET MED KOMMUNEN

Vi tager kommunens rolle og opgave i dag og i fremtiden op til 

overvejelse.

I fremtiden kan og skal kommunen ikke være hele løsningen 

– civilsamfundet skal inddrages aktivt, og vi skal understøtte 

samskabelse. Kommunens ændrede rolle kommer til at kræve 

tilpasning og nytænkning hos alle parter.

 

Kommunen vil fortsat ofte være indgang til hjælp og støtte,  

og derfor må vi være endnu mere opmærksomme på at se  

hinanden som samarbejdspartnere, der skal lykkes i fællesskab.

Når kommunen har myndigheden til at bevillige hjælp, opstår  

der ofte en ubalance i magten mellem systemet og dem, der  

har behov for en ydelse.

Derfor vil vi have fokus på at indgå i et samarbejde med det  

enkelte menneske og tilstræbe gennemsigtighed og åbenhed.
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Du bliver mødt, 
uanset hvor du 
retter henvendelse
Fremtidsfortælling   

’’Min diagnose følger mig altid, men jeg 

har efterhånden fundet mig selv i det. 

Der er nogle ting, hvor jeg har brug for 

ekstra hjælp som f.eks. til at flytte eller 

tage på ferie. Men til daglig klarer jeg det 

meste selv.

Jeg har dog et nummer, som jeg altid 

kan ringe til, hvis jeg får brug for det. Det 

er ikke altid den samme, som jeg taler 

med, men det fungerer alligevel super 

godt. Og kan de ikke lige svare på mine 

spørgsmål, finder de altid ud af, hvem 

der så kan hjælpe mig.

Der findes ingen forkerte døre 

Uanset hvordan et menneske med funktionsnedsæt-

telse er kommet i kontakt med kommunen, skal det 

altid opleves som, at man er gået ind ad den rigtige 

dør.

Det er anbefalingen, at vi:

•   altid reagerer, hvis der er brug for hjælp 

- også når behovet for hjælp ligger uden for  

vores eget fagområde.

•   hjælper mennekser med funktionsnedsættelse  

med at finde det rette sted hen og sikrer, at andre 

fagpersoner tager over.

•   i vores tilgang anser det som en naturlig del af  

vores professionalisme at anlægge en praktisk 

tilgang og finde løsninger i samarbejde med den 

enkelte og på tværs af fagområder.
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MØDET MED KOMMUNEN

Det er tydeligt for den 
enkelte, hvad der er  
aftalt, og hvad  
næste skridt er
Fremtidsfortælling   

’’Førhen kunne jeg blive meget forvirret. 

Der var så meget tekst. Det skræmte mig, 

og jeg blev bange for at misforstå det eller 

misse noget vigtigt. Nu har vi aftalt, at vi 

tager et videokald, når vi skal snakke om 

noget. Det kan jeg meget nemmere over-

skue. Jeg kan stille spørgsmål, og de kan 

svare, indtil jeg forstår. Vi optager det også, 

så jeg kan bruge det igen, hvis jeg kommer 

i tvivl om noget, vi aftalte.
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Den gode dialog 

God kommunikation handler om at have fokus på det, 

der fylder for den enkelte, og at kommunikere  

så enkelt, relevant og tilgængeligt som muligt.

Det er anbefalingen, at vi:

•   anvender mange kommunikationsformer og  

udnytter det fulde potentiale i øget digitalisering  

og visualisering.

•   gør den skriftlige kommunikation bedre, så  

mennesker med funktionsnedsættelse bedre kan 

tilgå og forstå informationer fra kommunen.

•   parkerer vores faglighed og paragraffer og har 

fokus på at lytte til, hvad der bøvler, og hvad den 

enkelte selv har af forslag.

•   har fokus på at skabe en god relation særligt  

ved det første møde og ved skift mellem kontakt-

personer.
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MØDET MED KOMMUNEN

Den enkelte føler sig altid 
hjulpet videre - også 
ud af kommunen

Fremtidsfortælling   

’’
Jeg oplever, at kommunen ikke slipper mig, 

før andre griber mig. Det gælder også min 

mand. Det hele kan godt være lidt over-

vældende for os begge to. Det har der 

også været opmærksomhed omkring. 

Han har faktisk allerede været med til et 

møde med nogle andre og er kommet i en 

kontaktgruppe med nogle, der også har 

været igennem noget lignende.
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Bredt samarbejde skaber 
flere muligheder 

De bedste løsninger og muligheder opstår ofte, 

når de skabes i fællesskab på tværs af mange 

forskellige aktører.

Det er anbefalingen, at vi:

•   går forrest med at etablere samarbejdsrelationer  

og partnerskaber med mange forskellige aktører  

for bedst muligt at kunne guide mennesker med 

funktionsnedsættelse til det liv, de ønsker.

•   hjælper med også at se til siden og spotte  

muligheder for eksempel i den enkeltes netværk  

og understøtte dette.

•   baner vejen for styrket samarbejde på tværs af  

fagområder i kommunen.

•   ser civilsamfund og organisationer som med- 

spillere og inviterer til samarbejde.

•   bygger bro ud i samfundet for mennesker med 

funktionsnedsættelser. For eksempel ved at afsøge 

nye måder at indgå samarbejde på og skabe tvær-

gående teams med frivillige, foreninger m.m.
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Kommunen bliver 
oplevet som medspiller
Fremtidsfortælling   

’’Jeg var topfrustreret, da jeg ringede til kom-

munen – bægeret var fuldt! Den måde jeg 

blev mødt på gjorde bare hele forskellen. 

Jeg oplevede, at de godt kunne se, at jeg 

jo ikke var vred på dem – de kunne se bag 

min vrede og kunne se min sårbarhed og 

afmagt. Det endte med at blive en rigtig god 

snak, der virkelig hjalp mig. Det sagde jeg 

også, da jeg et par dage senere blev ringet 

op og spurgt ind til, om snakken havde 

gjort en forskel for mig.
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Feedback gør os klogere 

Vi er nysgerrige på, om vores måde at samarbejde  

på fører til meningsfulde dialoger og løsninger.

Det er anbefalingen, at vi:

•   måler den borgeroplevede værdi og vægter dette  

lige så højt som øvrige succesparametre.

•   går forrest med den gode dialog og er trans- 

parente. Bøvl og klager er vi nysgerrige på og 

lærer derfor af dem.

•   indfører systematisk feedback som en del af vores  

fokus på faglighed og kompetenceniveau.
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LIVET I FASER

Livet i faser
Mennesker med funktions- 
nedsættelse er en del af det  
almindelige hverdagsliv gennem 
alle livets faser.

Derfor vil vi være opmærksomme 
på, at livet helt givet ændrer sig, 
og nye behov opstår.
Vi vil samarbejde med den  
enkelte og dennes netværk om 
den bedst mulige vej gennem  
de store skift i tilværelsen.
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LIVET I FASER

Mennesker med en funktionsnedsættelse 

oplever livets faser ligesom alle andre.

Vi vil sikre den røde tråd mellem livsfaserne. 

Det gælder igennem alle livets faser fra barn-

dommen i skolegården, over ungdommens 

fritidsaktiviteter, livet som voksen til et godt liv 

som senior. 

 

Vi ser familien og netværket som en del af 

løsningen og skaber rammerne for, at de 

kan være det. Men vi er der også for dem, 

der ikke har pårørende.

Vi spænder et sikkerhedsnet ud, så vi er der 

for dem, der ikke kan selv - gennem hele livet.

’’Jeg kunne godt tænke mig, at der  

mere proaktivt kom én til os og fortalte 

os, hvad det er, vi har af muligheder.

MOR TIL BARN MED 
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE



 

LIVET I FASER

Den enkelte oplever støtte 
i overgangen mellem livets 
naturlige faser

Fremtidsfortælling   

’’Jeg flyttede hjemmefra for fem år siden. Mine forældre 

var nok lidt nervøse for det, fordi jeg har et handicap, 

og man skal også kunne mange ting, når man bor selv. 

I begyndelsen hjalp én fra kommunen mig med at lære 

nogle praktiske ting, og min moster kommer også forbi 

engang imellem og hjælper. Og så hjælper mine foræl-

dre også med, at jeg har styr på penge, lægebesøg 

og alt sådan noget.

Jeg er ikke hjemme hos mine forældre særlig meget, 

for jeg har travlt med at være sammen med mine 

venner og lave alt muligt forskelligt. Vi er både ude 

til koncert og bowle, og så er vi også en flok, der 

har en madklub sammen.
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Livslang tilpasning 

Alle mennesker kan udvikle sig i det store eller i  

det små gennem hele livet. Vi vil støtte op om, at  

mennesker oplever værdighed og ansvar for eget liv.

Det er anbefalingen, at vi:

•   er der med den rette støtte gennem hele livet for 

mennesker med funktionsnedsættelse, uanset om 

funktionsnedsættelsen er medfødt eller rammer 

senere i livet.

•   støtter mennesker med funktionsnedsættelse,  

når tilværelsen ændrer sig - både i forhold til at  

mestre en ny situation, muligheder, lovgivning m.m.

•   har særligt fokus på det gode seniorliv for  

mennesker med funktionsnedsættelser.
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LIVET I FASER

Når livet ændrer sig, 
er der fokus på 
hele familien
Fremtidsfortælling   

’’For nogle år siden brækkede jeg ryggen efter et styrt på moun-

tainbike, og nu sidder jeg i kørestol. Jeg har været på et gen-

optræningsophold, og da jeg kom hjem derfra, ville min kone 

og jeg gerne klare med os med mindst mulig hjælp – vi havde 

simpelthen fået nok af hospitaler og hvide kitler.

Men det var selvfølgelig meget hårdt for min kone, for hun skulle 

både passe mig og vores to børn. Så det endte med, at vi talte 

med kommunen om det. Og nu kommer der en og hjælper mig 

med den personlige pleje nogle gange om dagen. Så nu har vi 

igen mulighed for bare at være mand og kone.

Vi er også blevet en del af en forening med andre i samme situa-

tion. Der mødte jeg min mentor, som har gjort en kæmpe forskel, 

fordi han viste mig, at der er et liv på den anden side.

Mine børn går i en gruppe sammen med andre børn, der også

har en forældre eller søskende med en funktionsnedsættelse.
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Når lynet slår ned 

Når man selv, eller en man holder af, får en  

funktionsnedsættelse, ændrer tilværelsen  

sig ofte drastisk. Der kan være brug for en  

hjælpende hånd til at genfinde håb, ønsker  

og drømme for et liv på nye vilkår.

Det er anbefalingen, at vi:

•   ser vi hele familien og netværket og møder  

dem med tillid og tryghed, så det bliver lidt  

lettere for dem, når det er svært.

•   bliver bedre til at se og hjælpe søskende  

til børn med funktionsnedsættelser.

•   hjælper mennesker med at genfinde håb, ønsker  

og drømme for deres liv, og hjælper dem videre  

til netværk med andre i samme situation.

•   har de rette kompetencer til at håndtere sorg,  

krise og skam hos mennesker med funktions- 

nedsættelse samt deres familie og netværk.
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LIVET I FASER

Vi sætter fællesskabet 
i spil
Fremtidsfortælling   

’’Jeg er født med cerebral parese, så derfor sidder jeg i kørestol. 

Da jeg var yngre, brugte jeg meget tid på computeren, mens de 

andre i min klasse gik til fodbold og dans og sådan noget. 

Men dengang var der ikke så meget at vælge imellem for mig.

Jeg har egentligt et ret godt liv, men jeg kan også begynde at 

mærke alderen. Min fysioterapeut forslog, at jeg skulle prøve at 

gå til sport. Jeg undersøgte det og blev overrasket, for jeg kan jo 

næsten gå til de samme ting som alle de andre. Jeg valgte atletik, 

for det har jeg altid elsket at se i fjernsynet.

Jeg har ikke fortrudt det ét sekund - det er virkelig en rar klub. 

De har taget rigtig godt imod mig. Jeg er også kommet med  

i bestyrelsen i klubben, og der er jeg blevet ansvarlig for vores 

hjemmeside, da jeg til daglig arbejder med IT. Det er fedt at 

være en del af noget både personligt og fagligt.
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Meningsfulde fællesskaber 

Alle mennesker med funktionsnedsættelser  

skal have mulighed for at være en del af et  

fællesskab på deres præmisser. Det kræver  

rummelige fællesskaber, som vi kun kan skabe  

i en stærk alliance med civilsamfundet.

Det er anbefalingen, at vi:

•   bygger bro til civilsamfundet og støtter mennesker 

med funktionsnedsættelse i at krydse broen.  

Når der er brug for det, skal vi også hjælpe med  

at skabe og styrke fællesskaberne.

•   har fokus på omgangskreds, nærmiljøet,  

fællesskaber og det frivillige, så mennesker  

med funktionsnedsættelser får adgang til  

fællesskaber, hvor mennesker hjælper  

mennesker, og hvor mennesker er noget  

for hinanden.

•   skaber alliancer med de frivillige kræfter  

om fællesskaber for alle.

•   inddrager mennesker med funktionsnedsættelse  

i udarbejdelsen af en fællesskabsstrategi med  

fokus på rummelige fællesskaber.
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ADGANG OG TILGÆNGELIGHED

Adgang og
Tilgængelighed
Der er lige adgang for alle i de  
offentlige rum, fritids- og kultur- 
livet samt vores sundhedstilbud.

Derfor vil vi løbende forbedre den 
fysiske adgang til det offentlige 
rum og skabe rum for et fritids-, 
idræts- og kulturliv med plads til 
alle.
Vi tilpasser sundhedstilbuddene  
til den enkeltes behov, så de kan 
bruges af alle.
Og løsningerne vil vi hele vejen 
igennem finde i fællesskab 
med dem, som oplever udfor-
dringerne.
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ADGANG OG TILGÆNGELIGHED

I vores bygninger, byrum, udearealer, naturområder 

og transporttilbud skal vi tænke tilgængelighed ind. 

Løsningerne tager ikke afsæt i ét bestemt behov, 

men er for alle. På den måde kan alle være en del af 

fællesskabet i byens rum.

I mødet med sundhedsvæsenet ønsker vi lige adgang 

for alle. For eksempel har personer med udviklings-

handicap eller sindslidelse flere sundhedsproblemer 

og lever kortere tid, og samtidig har de sværere ved 

at efterspørge den hjælp, som de har brug for.

De gode løsninger skal derfor ske i tæt samarbejde 

med de mennesker, som oplever udfordringerne på 

egen krop og de mennesker, som er omkring dem.

Der findes både interne og eksterne barrierer for men-

nesker med funktionsnedsættelse eller særlige behov, 

når det kommer til at deltage i fritidsaktiviteter og 

kulturelle tilbud. Det er derfor vigtigt, at de forskellige 

tilbud har en positiv og rummelig tilgang overfor men-

nesker med funktionsnedsættelse.

’’
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Det er kun dem som mig, der rigtig kan forstå, 

når jeg ryger helt ned. Det at være låst og hvad 

det betyder for en – det kan andre ikke.

 
KVINDE, MEDFØDT  FYSISK
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
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ADGANG OG TILGÆNGELIGHED
Offentlige rum

Byrum og udearealer er 
tilgængelige for alle

Fremtidsfortælling   

’’Jeg bruger byen næsten hver dag. Tidligere var 

der steder med høje kanter eller trapper, som 

kørestolen ikke kunne komme op ad. Det gjorde 

det svært for mig at følges med mine venner 

rundt i byen. Det er heldigvis bare blevet bedre 

og bedre, og i dag tænker jeg ikke over, om jeg 

kommer til at møde forhindringer eller skal have 

en rute B klar, for tingene plejer at være i orden.

Så nu er det også blevet nemmere for mig at 

være spontan og tage af sted, når jeg får lyst.

Kolding Kommune
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Byrum for alle 

Der skal skabes mulighed for, at alle kan færdes frit 

i byrummet i deres hverdag samt til små og store 

oplevelser med musik og teater, friluftsliv og natur, 

kunst og kultur samt sport.Adgangen til og brugen  

af de offentlige rum skal være ligeværdig, men skal 

ikke nødvendigvis være ens for alle.

Det er anbefalingen, at vi:

•   laver en langsigtet plan, så tilgængelighed  

er tænkt ind som en naturlig del af løsninger  

i byrummet med fokus på, at alle kan få  

glæde af dem - også mennesker med funk- 

tionsnedsættelse. Det gælder både, når  

det kommer til permanente løsninger, men  

også ved for eksempel events og vejarbejde,  

der kræver midlertidige løsninger.

•   skal rådgive, vejlede og stille krav til os  

selv og eksterne samarbejdspartnere om  

tilgængelighed og løsninger for alle.

•   skal skrive tilgængelighed ind som fast  

punkt i nye lokalplansprocesser, så  

behovet vurderes fra plan til plan.
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ADGANG OG TILGÆNGELIGHED
Sundhed

Sundhedstilbuddene  
er for alle og opleves  
som en del af den  
enkeltes hverdag
Fremtidsfortælling   

’’Jeg har en kronisk sygdom som gør, at jeg skal 

holde øje med en masse ting. Tidligere har jeg 

ikke været så god til at få gjort noget ved det.

Jeg bruger meget energi på at møde nye menne-

sker og gå ind nogle steder, som jeg ikke kender.

Det er blevet meget nemmere for mig nu, for jeg 

får hjælp fra dem, jeg kender godt. Det gør mig 

tryg, og så er det OK, at de inviterer nogle andre 

med - det kan jeg meget bedre være i.

Kolding Kommune
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Sundhedstilbud er for alle 

Tilgængelighed handler også om at tale et sprog, 

som alle forstår.

Det er anbefalingen, at vi:

•   tilrettelægger vores sundhedstilbud sådan,  

at de er fysisk tilgængelige for mennesker med 

funktionsnedsættelse.

•   tilpasser kommunikationen til forskellige  

behov som for eksempel i let forståelig tale  

og tekst, billeder og tegninger samt mulighed  

for oplæsning eller møde på skærm.

Sundhed er en del af hverdagen  
og nærmiljøet
 

Sundhedsindsatsen er rykket tæt på,  

fordi det giver mening at starte dér, hvor  

den gode relation og tryghed allerede findes.

Det er anbefalingen, at vi:

•   gennemfører regelmæssige sundhedstjek  

ved en praktiserende læge på bosteder  

med det formål at forbedre sundheden for  

mennesker med funktionsnedsættelse.

21



Kolding Kommune
Social Bæredygtighed

22

DET GODE LIV MED HANDICAP

 

ADGANG OG TILGÆNGELIGHED
Sundhed

De unge oplever 
at blive rakt ud til, 
mødt og set

Fremtidsfortælling   

’’På det tidspunkt sad jeg meget alene der-

hjemme og kunne slet ikke overskue noget. 

Der var så mange ting at forholde sig til. 

Efter et par snakke fik jeg sat ord på det, 

jeg drømmer om og brænder for, og jeg 

begyndte at tro på det selv. Det hjalp virke-

lig meget, at nogle andre tog over og hjalp 

med at rydde op i det hele. Det var ligesom 

det der gjorde, at jeg fik energien tilbage.

Kolding Kommune
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Målrettede tidlige indsatser  
for unge 

Unge uanset historie og funktionsnedsættelse  

skal have mulighed for at få fodfæste i eget liv  

og opleve at lykkes.

Det er anbefalingen, at vi:

•   i vores tiltag og indsatser har fokus på at give de 

unge en oplevelse af at bidrage og skabe værdi 

som en del af et fællesskab.

•   sikrer, at de unge oplever tryghed, og at de har  

nogen, de kan gå til, når livet er svært.

•   på tværs af fagområder bliver klogere på, hvad  

der skaber mental mistrivsel, hvad der fremmer 

mental trivsel, og hvilke indsatser vi skal iværk- 

sætte.

•   er nysgerrige på, hvordan vi understøtter unge  

med funktionsnedsættelse i at tage vare på deres 

sundhed og trivsel.
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ADGANG OG TILGÆNGELIGHED
Fritids-, idræts- og kulturliv

Alle kan være en del 
af fritids-, idræts- 
og kulturtilbud
Fremtidsfortælling   

’’En gang om ugen kommer jeg i min lokale svøm-

mehal. Jeg går på sådan et hold, hvor vi laver en 

blanding af svømning og aerobic i vandet.  

Jeg skulle lige overvinde mig selv første gang, 

jeg skulle afsted. Jeg var lidt nervøs for, at de  

andre ville kigge på mig, fordi jeg mangler  

min ene arm, men det var der slet ikke  

noget af.

Vi er en flok kvinder og mænd i alle aldre, som 

har det rigtig sjovt sammen – vi er på meget 

forskellige niveauer, men vores instruktør formår 

at lave nogle øvelser og lege, hvor alle kan være 

med. Bagefter tager vi ofte en kop kaffe sammen 

og får en sludder for en sladder.

Kolding Kommune
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Lige adgang til deltagelse  
og udvikling 

Alle skal have lige mulighed for at deltage, lege, 

lære og dygtiggøre sig i fritiden.

Det er anbefalingen, at vi:

•   laver en langsigtet plan for lige adgang til oplevel-

ser i for eksempel koncertsale, sportsfaciliteter og 

udendørs koncerter i forhold til tilgængelighed og 

mulighed for følgeskab.

•   skaber netværk og motiverer til partnerskaber  

mellem forvaltninger, fagligheder, foreninger og  

øvrige kultur- og idrætsaktører.

•   giver kultur- og idrætsaktører nem adgang til 

råd og vejledning om skabelse af rummelige  

fællesskaber og inddragelse af mennesker  

med funktionsnedsættelser.

•   har fokus på tilbud til sårbare børn (12-18 år)  

eventuelt baseret på konceptet fra ”Mening &  

Mestring”.

•   understøtter samarbejder ud i samfundet og 

erhvervslivet samt rækker ud og samarbejder  

med andre kommuner.
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BØRNELIV

Børneliv
Børn og deres familier mødes med tillid 
og gennem relationer får barnet tillid til sit 
netværk og til sig selv.

Børns stemme er central, når der træffes 
afgørende beslutninger om deres liv.

Derfor vil vi sikre, at børn med funktions-
nedsættelse får indflydelse afhængigt af 
deres funktionsevne.  
Dér hvor funktionsevnen er meget nedsat, 
inddrager vi de voksne omkring barnet til 
at bidrage med barnets perspektiv.

Derudover vil vi hjælpe med at styrke 
barnets evne til at håndtere udfordrende 
situationer, så det kan deltage i skole, 
fritidstilbud m.m.
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BØRNELIV

Det er også i mødet med andre børn i for eksempel 

skolen og fritidstilbud, at barnet kan opleve sin funk-

tionsnedsættelse som et handicap.

Derfor arbejder vores dagtilbud, skole og SFO med 

fleksible og smidige løsninger, der imødekommer 

det enkelte barn som en del af fællesskabet, og som 

udvikler sig i takt med barnets udvikling og behov.

 

Barnets familie møder professionelle fagfolk, der er 

klædt på til opgaven. Samtidig får familien mulighed 

for et netværk med andre i samme situation for 

eksempel gennem forældrenetværk og søskende-

grupper.

I Kolding Kommune arbejder vi videre med at udvikle 

og fastholde et tæt samarbejde på tværs af organi-

sationen, så vi sammen udvikler os og tilpasser vores 

samarbejde og tilbud.

’’Når jeg spørger ham selv: ”Hvorfor synes du, 

det er fedt at gå i skole derovre?” Så siger han: 

”Fordi jeg laver det samme som de andre”

 
MOR TIL BARN, MEDFØDT FYSISK  OG

MENTALFUNKTIONSNEDSÆTTELSE
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BØRNELIV

Børn oplever at blive mødt, 
som de er - ikke som 
deres diagnose

Fremtidsfortælling   

’’Jeg skal på efterskole til næste år, og jeg glæder mig rigtig meget. 

Det er noget, som jeg altid har gået og drømt om, fordi min storebror 

gik på efterskole. Han fik rigtig mange venner dér. Men jeg har været 

usikker på, om det var noget for mig, og om jeg kan det med mine 

udfordringer.

Vi har talt meget om det herhjemme og henne i skolen. Vi talte også 

med min vejleder, der spurgte en masse ind til, hvad jeg havde af 

tanker omkring fremtiden. Det lød til, at efterskole faktisk kunne 

være en god ide. Vi fik en liste over efterskoler, som måske kunne 

være interessante for mig. Så mine forældre og jeg var været rundt 

at besøge et par steder, før vi fandt den, der føltes mest rigtig for 

mig. Nu er jeg ret spændt på, hvordan det bliver at starte der.

Kolding Kommune
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Rettidig omhu 

Børn med funktionsnedsættelser skal mødes  

ligesom andre børn - som det menneske de er  

og ikke som deres diagnose.

Det er anbefalingen, at vi:

•   møder børn med den støtte, de har brug  

for til at trives, lære og udvikle sig på deres  

præmisser og til at blive klar til ungdoms-  

og voksenlivet.

•   er tæt på børn og familier, når de har behov  

for det og sammen med familie og netværk  

er opmærksomme på at sætte ind i tide.

•   finder meningsfulde løsninger sammen  

med børn, familie og netværk - også når  

lovgivningen gør det svært.

•   sammensætter fleksible tilbud, der tager  

udgangspunkt i barnets behov.

•   arbejder tæt sammen på tværs af faggrænser  

og afdelinger og er fælles om opgaven.

•   sikrer et tværgående kompetenceløft i  

både almene og specialiserede tilbud.
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BØRNELIV

Børn og deres voksne  
oplever sammenhæng og 
fokus på relationer
Fremtidsfortælling   

’’Vi begyndte for alvor at komme i kontakt med kommunen, 

da vores datter var omkring 5 år og på papiret nærmede sig 

skolealderen. Indtil da havde jeg passet hende derhjemme. 

Vi fik tildelt to sagsbehandlere, hvor den ene er vores pri-

mære sagsbehandler, og som vi har mest kontakt med. 

Den anden afløser ved ferie, sygdom og sådan noget.

Det er jo klart, at de ikke kan være eksperter i alt - men de 

ved altid, hvor de kan finde hjælpen. Nogle gange er det fra 

en anden afdeling i kommunen. Det er også dem, som har 

sørget for kontakten til en lokal gymnastikforening, der har 

hold, som passer til vores datter. Hun elsker at komme der, 

fordi hun kan lege med børn på sin egen alder.

Så det fungerer rigtig godt og gør os trygge - vi kan få hjælp 

på den ene eller anden måde. Det kan ellers være svært at 

overskue selv.

Kolding Kommune
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Kontinuitet og relationer 

Kontinuitet i relationer og tilgang til børn med funk-

tionsnedsættelse har stor betydning for, at børn  

og familier oplever et godt samarbejde omkring  

den nødvendige støtte.

Det er anbefalingen, at vi:

•   arbejder strategisk og langsigtet med rekruttering 

og fastholdelse af dygtige professionelle, så børn 

og familier oplever kontinuitet i tilgangen og i de 

faglige relationer.

•   arbejder relationelt for at give tryghed hos familien  

og kendskab blandt samarbejdspartnere.  

Det enkelte barn møder voksne der vil barnet, og 

som bruger deres faglighed med udgangspunkt i 

barnets behov.

•   forstår relation og fællesskaber bredt og støtter  

barnet i at indgå i relationer og fællesskaber på  

sine egne præmisser.

•   i vores tilgang og kultur understøtter kontinuiteten,  

så vi har hånd om støtten til barnet og familien,  

når der er behov.

•   har systematik, metoder og redskaber, der under-

støtter kontinuiteten - også når der sker skift i rela- 

tioner som for eksempel ved sagsbehandlerskift.

•   opbygger og fastholder relationen til barn, familie og 

samarbejdspartnere både internt og eksternt. 
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BØRNELIV

Børn og deres voksne  
oplever, at der tages hånd 
om hele familien
Fremtidsfortælling   

’’Ved fødslen fandt vi ud af, at vores barn havde en 

svær fysisk funktionsnedsættelse. Det var en stor 

omvæltning for os som familie - det kom meget

uventet.

Vi havde i forvejen to børn, men da den yngste kom, 

slugte det næsten alt vores overskud. I perioder 

har det også slidt rigtig hårdt på vores parforhold.

Men der har vi heldigvis fået en masse støtte fra vores 

netværk og kommunen. Vores kontakt har været med 

helt fra starten, og han er guld værd. Det giver os et 

overblik. Det er også som om, at han har forstået 

vores følelser, før vi selv gjorde det. Han er virkelig god 

og guider os i at inddrage vores netværk. De to store 

er kommet med i en netværksgruppe for andre børn 

og unge. Og nu kommer den yngste i aflastning nogle 

gange, så vi får kvalitetstid sammen med de store.
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Tillid og hånd om hele familien 

Det har stor betydning for børn med funktionsnedsæt-

telse og deres voksne at opleve, at de bliver mødt, set 

og taget hånd om. Det skaber tillid og understøtter det 

gode samarbejde, når der skal findes meningsfulde og 

fagligt funderede løsninger sammen.

Det er anbefalingen, at vi:

•   er klædt på til at hjælpe familien med håndtering af 

deres reaktion på at have et barn med funktionsned-

sættelse.Bearbejdelse af sorg og krise har betydning 

for forældrenes ressourcer til at varetage hverdagen.

•   hjælper familierne med at forklare situationen og 

behovet for deres netværk, venner og øvrige familie. 

Formålet er at støtte familien i at fastholde deres 

netværk og undgå, at de bliver isoleret. Det kan 

være svært for andre at forstå, hvilke rammer og 

forudsætninger et barns funktionsnedsættelse  

medfører for en familie.

•   introducerer forældre og søskende til netværk med 

ligestillede, hvor de kan dele oplevelser, viden og 

erfaringer - og opleve at blive forstået af andre, der 

er i samme situation.

•   er kompetente i det gode møde og i håndtering af 

sorg og krise.

•   arbejder netværksorienteret ud fra barnets centrum.

•   bruger dag- og skoletilbud som fælles udgangs-

punkt for samarbejdet med og omkring barnet.
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ARBEJDS- OG UDDANNELSESLIV
Arbejds- og
Uddannelsesliv
Alle mennesker har særlige 
kompetencer, som kan 
bringes i spil. Der er brug for 
alle.

Derfor tilbyder vi løbende 
relevante hjælpemidler samt 
uddannelse og kompetence-
udvikling Disse tilbud giver 
vi for at støtte mennesker med 
funktionsnedsættelser på vejen 
til et meningsfuldt arbejdsliv.
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ARBEJDS- OG UDDANNELSESLIV

Uddannelse og arbejde har stor betydning for et 

menneskes identitet og livskvalitet.

Der er en national målsætning om, at flere mennesker 

med funktionsnedsættelse skal i beskæftigelse. 

Her kan hjælpemidler være en del af løsningen.

Manglende viden omkring mennesker med funktions-

nedsættelser kan være en forhindring i jobsøgningen. 

Det gælder både fordomme, misforståede hensyn og 

stigmatisering, men også manglende fokus på det, 

som den enkelte kan og gerne vil bidrage med.

 

Der er særligt behov for et fokus på at skabe rumme-

lighed, fleksibilitet og adgang til et uddannelses- og 

arbejdsliv for mennesker med skjulte eller usynlige 

funktionsnedsættelser.

Der behov for at involvere alle dele af samfundet, hvis 

vi skal kunne give alle mulighed for at bidrage og være 

en del af fællesskabet i et uddannelses- og arbejdsliv.

’’Det er den lige mulighed for at deltage i det 

her samfund uden altid at kunne yde lige 

præcis det samme, som andre kan.

 
UNG, MEDFØDT MENTAL 

FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
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ARBEJDS- OG UDDANNELSESLIV

Arbejdsgivere kan 
henvende sig ét sted

Fremtidsfortælling   

’’Før skulle jeg henvende mig til én medarbejder 

på kommunen for at få hjælpemidler til en  

medarbejder med en funktionsnedsættelse.

Ringe til en anden medarbejder, hvis jeg skulle 

rekruttere og have vejledning om opkvalificering. 

Ringe til en tredje, når jeg havde bøvl med at få 

hentet skrald. Og ringe til en fjerde for at komme 

i gang med en byggetilladelse.

Nu skal jeg kun gå ét sted hen. Det gør det 

noget lettere for os.
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”Kolding Connect”  
for arbejdsgivere 

For at løfte samfundet sammen og skabe rummelighed 

i arbejdslivet er vi nødt til at agere anderledes i 

fremtiden.

Det er anbefalingen, at vi:

•   etablerer én indgang for virksomheder, uanset  

om de har brug for arbejdskraft, hjælp til en  

sygemeldt medarbejder, eller hvis de er ved  

at ansætte en medarbejder, der har brug for  

hjælpemidler.

•   sikrer et tværgående kompetenceløft blandt  

medarbejderne, så de sammen med virksomheder 

og den ledige med funktionsnedsættelse finder  

meningsfulde og fleksible muligheder og løsninger.

•   arbejder tæt sammen og øger samspillet på tværs  

af forvaltninger og politiske udvalg.
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ARBEJDS- OG UDDANNELSESLIV

Den ledige bliver 
mødt på en ny måde 
– og kommer videre
Fremtidsfortælling   

’’Det gik ok i skolen, for jeg var en stille og rolig pige, der ikke lavede 

ballade. Jeg sagde ikke så meget – kiggede mest ud af vinduet. 

Men jeg kom aldrig rigtig i gang med en uddannelse, for jeg er

ikke så god til at koncentrere mig.

Jeg har haft rigtig mange jobs, og så blev jeg syg med stress 

og en depression. Jeg var helt slidt ned og sov ikke aftenen

inden samtalen på jobcentret, men min jobkonsulent har

været min redning. Hun spurgte helt stille, og vi sad bare 

og snakkede, hvor jeg fortalte en masse.

Hun sendte mig til udredning, og jeg fandt ud af, at jeg har ADD. 

Pludselig forstod jeg SÅ meget om, hvorfor jeg har følt mig forkert og 

ikke er kommet videre. Jeg har det meget bedre, og vi taler om, at 

jeg skal i gang med en uddannelse – men i mit tempo og med hjælp. 

Jeg er faktisk glad nu.
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Ledighed kan ramme alle 

Samtaler og møder om uddannelse og arbejde tager 

udgangspunkt i det enkelte menneske, dennes funk- 

tionsnedsættelse og ressourcer til at mestre dette.

Det er anbefalingen, at vi: 

•   hjælper med at lægge en overskuelig plan for vejen 

frem til et job, som passer godt til den enkeltes  

situation. Planen kan indeholde opkvalificering, 

stresshåndtering, hjælpemidler, inddragelse af  

netværk og støtte fra en mentor.

•   har øje for hele mennesket og er nysgerrige på det, 

der udfordrer eller bøvler. Vi har fokus på sammen 

at finde den gode løsning for den enkelte ved at  

lægge fagligheden til side, indtil vi har en fælles  

forståelse og så sætte fagligheden i spil om de 

gode løsninger.

•   er fleksible i tilrettelæggelsen af samtaler med fokus 

på hvornår  der opstår behov, og at den enkelte kan 

have brug for et målrettet tilbud med opfølgning og 

sparring.

•   koordinerer vores tilbud, så mennesker med  

funktionsnedsættelser oplever, at vi forstår  

deres behov og kan tage de rette hensyn i  

vores samarbejde.
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ARBEJDS- OG UDDANNELSESLIV

Uddannelsessøgende 
bliver hjulpet til en anden vej 
hen til det ønskede mål
Fremtidsfortælling   

’’I 8.klasse skulle vi tale med UU-

vejlederen om, hvilken uddannelse, 

vi gerne ville tage.

Jeg har altid gerne ville være pæda-

gog, men fordi jeg er meget ordblind, 

troede jeg ikke, jeg kunne klare de 

skriftlige fag.

Men vejlederen hjalp mig med et 

særligt forløb, hvor jeg fik længere  

tid til at læse og gå til eksamen.
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Et uddannelsesliv for alle 

I vores møder med unge med en funktionsnedsæt-

telse, der skal i gang med en uddannelse, vil vi have 

fokus på, hvad de gerne vil, og ikke på begrænsninger 

i deres funktionsnedsættelse.

Det er anbefalingen, at vi:

•   Bygger videre på gode erfaringer (fx 3-årig HF)  

og breder konceptet ud.

•   faciliterer et strategisk samarbejde mellem alle  

forvaltninger, politiske udvalg og uddannelses- 

institutioner om at skabe uddannelser, der rummer 

unge med funktionsnedsættelser og dermed  

udligner de forskelle, der ellers kan opstå.

•   udvikler mellemformer i uddannelserne for unge 

med funktionsnedsættelser for at lette overgangen 

til et ungdoms- og uddannelsesliv, der passer til  

den enkelte.
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FAMILIE OG NETVÆRK

Familie og Netværk
Familie og netværk til mennesker 
med en funktionsnedsættelse 
oplever at leve et liv i balance.

Derfor vil vi have fokus på familie 
og det nære netværk, som 
mennesker med funktionsned-
sættelse har omkring sig og selv 
ønsker at inddrage.

Vi giver tydelig rådgivning om de 
forskellige muligheder og inddrager 
de involverede parter, når der 
opstår behov for det.

Det indebærer også, at vi formidler 
mulighederne for at møde andre i 
samme situation, som kan være en 
kilde til støtte og sparring.
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FAMILIE OG NETVÆRK

Familie og netværk til mennesker med funktions-

nedsættelse kan opleve et liv i ubalance og føle sig 

afskåret fra indflydelse.

Her vil kommunen sikre, at netværket føler sig in-

kluderet og anerkendt i dialogen som en vigtig kilde 

til viden. Der skal rådgives om forskellige løsninger 

og tilbud, og familie og netværk skal inddrages.

 

Kommunen skal sikre familien og netværket en let 

adgang til forskellige former for støtte og sparring 

med andre mennesker i lignende situationer – både 

tilbud i kommunen og i civilsamfundet.

’’Vi har haft en rådgiver, der på et tidspunkt  

sagde: ”Måske han skulle i aflastning. For jeg 

tænker, at I jo skal passe på jeres lillebror.”

 
MOR, BARN MED MEDFØDT MENTAL  

OG FYSISK FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
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FAMILIE OG NETVÆRK

Familier og netværk 
oplever sammenhæng 
i samarbejdet med 
kommunen
Fremtidsfortælling   

’’Da vores søn skulle videre fra børnehaven til skolen, 

havde vi et tæt samarbejde med vores faste sags- 

behandler. Han har været med os siden, at vores 

søn var to år gammel, så han kender vores situation 

og ressourcer.

For vi var lidt nervøse, fordi vores søn jo ikke er som 

de fleste andre børn på samme alder, men overgan-

gen gik så fint. Og det tror vi egentlig var tilfældet, 

fordi vi både fra børnehaven og skolen mødte en 

stor vilje til at sikre en god overgang. Vi mødte med-

arbejdere fra alle dele af systemet, men det mærkede 

vi slet ikke til, fordi vores sagsbehandler sørgede for 

at samle trådene og holde det store overblik for os.

Kolding Kommune
Social Bæredygtighed DET GODE LIV MED HANDICAP

36

Dialog er vejen til sammenhæng 

Familien og netværket oplever, at kommunen 

skaber sammenhængende forløb for mennesker 

med funktionsnedsættelse. Det betyder, at den 

enkelte oplever en sammenhængende hjælp på 

tværs af forvaltninger og ansvarsområder.

Det er anbefalingen, at vi:

•   inddrager familien og netværket i en løbende  

dialog i forbindelse med ændringer og over- 

gange. Familien og netværket skal føle sig  

trygge, fordi de først og fremmest bliver mødt  

som mennesker i en svær livssituation.  

Vi skaber rum for, at familien og netværket kan  

dele deres tanker og bekymringer.

•   gør det tydeligt for de involverede, hvad der ligger 

bag kommunens handlinger og beslutninger, og 

hvorfor de konkrete fagligheder og kompetencer 

bringes i spil.

•   ser det som en del af vores opgave at tage hånd  

om kompleksiteten. Fagpersoner skal række ud  

til kollegaer på tværs af faglige skel og sikre, at  

mennesker med funktionsnedsættelser oplever  

en sammenhængende indsats.



Kolding Kommune
Social Bæredygtighed

37

DET GODE LIV MED HANDICAP

 

FAMILIE OG NETVÆRK

Familier og netværk 
oplever kommunen 
som medspiller

Fremtidsfortælling   

’’Det var en kæmpe omvæltning, da vi fik en datter med 

et handicap. Vi havde i forvejen en søn uden handicap, 

så det er tydeligt, at deres liv og muligheder er meget 

forskellige fra hinanden. Men vi oplever, at kommunen 

og netværket omkring os hjælper os, så begge vores 

børn får mulighed for at have en god tilværelse.

Det hjælper også os som forældre. Vi har for eksempel 

oplevet et par gange, at vi fra start har været en del 

af processen, når vi har søgt hjælpemidler og tilskud. 

’Det betyder, at vi har forstået mulighederne og været 

med på, hvad der er den rette løsning for os.
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Involvering og støtte 

Tilværelsen ændrer sig, når man selv, eller én  

man holder af, får en funktionsnedsættelse.  

For mange er det en krise og en stor sorg.

Det er anbefalingen, at vi:

•   ser hele familien og møder dem med tillid og  

tryghed, så det bliver lidt lettere for dem, når  

det er svært.

•   hjælper dem med at genfinde håb, ønsker og  

drømme for deres liv, og hjælper dem videre til  

netværk med andre i samme situation, så livet  

får en ny mening i en ny form.

•   ser familien som en del af løsningen og skaber  

rammerne for, at de kan være det. Men vi er  

der også for dem, der ikke har pårørende.

•   bliver bedre til at se og hjælpe søskende til  

børn med funktionsnedsættelser.

•   har de rette kompetencer til at håndtere sorg,  

krise og skam hos pårørende og mennesker  

med funktionsnedsættelser.
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FAMILIE OG NETVÆRK

Familier og netværk 
oplever at de ikke 
står alene

Fremtidsfortælling   

’’Jeg er en del af et netværk for pårørende til mennesker med 

mental funktionsnedsættelse. Det er jeg, fordi min storesøster 

har et udviklingshandicap. Jeg har efterhånden været en del 

af netværket en del år, for det giver mig rigtig meget, at jeg 

kan spejle mig i nogle ligesindede. Når vi er sammen, behøver 

jeg heller ikke forklare alt muligt hele tiden, for de kender også 

selv til det.

I starten havde jeg selv meget brug for støtte fra de andre i 

netværket, men nu har jeg også overskud til at give tilbage. 

Særligt de nye i netværket – hvad enten de er gamle eller 

unge – har ofte brug for lidt ekstra til at begynde med, og 

det er virkelig fedt at kunne dele ud af de erfaringer og 

 gode råd, som jeg har fået gennem min tid i netværket.

Kolding Kommune
Social Bæredygtighed DET GODE LIV MED HANDICAP

38

Fællesskaber for pårørende  
og netværk 

Familien og netværket er en ressource og en naturlig 

del af løsningen. Samtidig har kommunen en særlig 

forpligtigelse over for dem, der ikke har nogen nære 

pårørende.

Det er anbefalingen, at vi:

•   giver netværket mulighed for at være vigtige  

medspillere gennem netværk, udvalg og foreninger. 

Her kan pårørende engagere sig på en god og  

bæredygtig måde, som også rækker ud til dem,  

der ikke har nogen nære pårørende.

•   inviterer til dialogmøder og nedsætter pårørende-

udvalg.

•   arbejder målrettet på at kunne møde de pårørende 

med den altafgørende vejledning og støtte, som de 

hver især har brug for eksempelvis ved øget fokus 

på Kolding Kommunes Pårørendemodel.
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Hvad laver  
Social Bæredygtighed?
Social Bæredygtighed er et såkaldt §17, stk. 4-udvalg. 

Det er et strategisk udvalg, som arbejder med overordnede 

og frem for alt tværgående emner - både i forhold til det 

politiske og til Kolding Kommune som organisation.

Social Bæredygtigheds opgave i 2022-2026 er at lave 

Scenarier for Fremtidens Velfærd i Kolding Kommune 

fra vugge til grav.

Social Bæredygtighed har valgt at arbejde med 

"Det gode liv med handicap" som det første tema.

Handicapområdet er oplagt som tema, fordi det er ken-

detegnet ved at gå på tværs af alle livsfaser og berøre 

nærmest alle kommunens fagområder som for eksempel 

beskæftigelse, skoleområdet, kultur, sundhed, byudvikling, 

fritid og idræt m.m.

Udvalget understøttes af direktørerne for de tre store 

velfærdsområder.

Social Bæredygtigheds medlemmer  
om inddragelse af borgerne i processen:

’’Vi har fået fine og personlige input fra borgerne, som 

har været med til at præge udvalgets arbejde.

Både borgerinterviews, borgermøder og hverdags- 

eksperterne har givet mig mulighed for at tage stilling  

til udvalgets arbejde på en anden måde.

Det var det bedste. Godt at blive klogere på deres  

udfordringer og opfordringer.
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Tilblivelsen og hvad 
sker der så nu?
Social Bæredygtigheds arbejde med ”Det gode 

liv med handicap” består af forskellige faser, 

hvor borgerinddragelse har været vægtet højt.

Udvalget indledte arbejdet med at indhente  

indsigter og viden fra hverdagseksperter,  

videnspersoner, fagfolk m.m. for at få indblik  

i udfordringerne og mulige løsninger.

Dernæst er udvalget blevet præsenteret for sta-

tus på retning og indsatser i Kolding Kommune.

I løbet af sommeren 2022 blev der gennemført 

21 borgerinterviews på tværs af hele målgrup-

pen. Borgerne er blevet interviewet om, hvordan 

de oplever livet med både fysiske og mentale 

funktionsnedsættelser i Kolding Kommune.  

Indsigterne fra borgerinterviewene er efter- 

følgende blevet kortlagt.

 

Formålet var at få en pejling på de borger- 

oplevede problemer og muligheder, så det blev 

muligt at tegne et billede af det levede liv med 

en funktionsnedsættelse i Kolding Kommune.

Borgerinddragelsen skete også i form af to  

borger- og dialogmøder i løbet af 2022.

Det første møde blev afholdt den 23. august 

med ca. 85 deltagere i form af berørte borgere, 

pårørende, fagfolk samt repræsentanter fra 

handicaporganisationer og politikere (Byråd, 

Handicapråd m.m.)

Formålet var at skabe dialog om hovedproblem-

stillinger på området og teste de foreløbige te-

maer, som udvalget havde identificeret midtvejs 

i processen.

På baggrund af borgerindsigterne fra interviews 

samt borger- og dialogmødet foretog udvalget 

den endelige udvælgelse og prioritering af de 

temaer, der skulle udarbejdes fremtidsscenarier 

for. Borgerindsigterne har således indgået i for-

valtningernes arbejdet med at formulere udkast 

til fremtidsscenarier.

Social Bæredygtigheds med- 
lemmer om udvalgets arbejde:

’’Vi får sat fokus på området og sat pejlemærker for 2030  

og helt til 2050. Det har vi savnet og manglet i kommunen.

Det giver os en fælles vision på området.
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Det andet borger- og dialogmøde tog form af et  

Handicappolitisk Topmøde, som blev afholdt den

30. november med ca. 90 deltagere.

Formålet var at invitere samme deltagerkreds som 

til mødet i august til at kvalificere udvalgets arbejde 

med visioner, fremtidsscenarier og anbefalinger for 

”Det gode liv med handicap” i Kolding Kommune.

Udvalget har brugt sidste halvår af 2022 på at over-

sætte de forskellige input til visioner, fremtidsscenarier 

og anbefalinger for hvert af de valgte temaer.

 

Resultatet af dette arbejde er "Scenarier for det gode liv 

med handicap", som præsenteres i denne folder.

Det er hensigten, at ”Scenarier for det gode liv med 

handicap” skal fungere som fundamentet for og inspi-

rationen til en ny tværgående handicappolitik i Kolding 

Kommune, som forventes at træde i kraft fra 2024.

Opstart delscenarie 
”Det gode liv 

med handicap”

Hverdags-
eksperter

Oplæg fra
eksperter

Borger-
interwievs

Borger- og 
dialogmøde

Udvælgelse
af temaer

Oplæg fra
fagchefer

Handicappolitisk
topmøde

Scenarier og
anbefalinger

JAN.
’22

Udarbejdelse 
af ny handicap-

politik

Ny handicap-
politik træder 

i kraft

JAN.
’23

JAN.
’24
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