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En kommune for alle
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Kolding Kommunes handicappolitik skal sikre helhed og sammenhæng for
borgere med en funktionsnedsættelse. En funktionsnedsættelse berører
alle spektre af livet (familieliv, skoleliv, fritidsliv og arbejdsliv). Derfor må
handicappolitikken være sammenhængende.
Politikken skal endvidere sikre, at der er helhed og sammenhæng i kom
munens målsætninger og indsatser på tværs af de forvaltninger, som er
involveret.
Kolding Kommunes handicappolitik er grundlagt på de nationalt tiltrådte
principper indeholdt i FN´s handicapkonvention og standardregler om:

Kompensation
At samfundet tilbyder mennesker, som har en funktionsnedsæt
telse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål
at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funk
tion mest muligt.
Sektoransvarlighed
At alle led af den myndighed, organisation eller private virksomhed
m. v. som har ansvaret for at levere ydelser, tjenester eller service
til borgerne i almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at
sikre og finansiere, at samme ydelser, tjenester eller services er
tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse.
Solidaritet
At støtteforanstaltninger og handicapkompenserende ydelser finan
sieres solidarisk via skattesystemet. Det indebærer, at tildelingen af
kompensation principielt er gratis for den enkelte og dermed uaf
hængig af indkomst og formue.
Ligebehandling
Ligebehandlingsprincippet er en kombination af sektoransvarligheds
princippet med kompensationsprincippet og solidaritetsprincippet,
og sikrer lige udviklings- og livsmuligheder for børn, unge og voks
ne med funktionsnedsættelse, hvor indsatsen rettes mod værdier
og muligheder, som den enkelte føler og oplever som værdige.
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Handicappolitikken er godkendt i Kolding Byråd den 26. oktober 2009.
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Målgruppe
Handicappolitikken omfatter alle borgere i Kolding Kommune, som synligt
såvel som usynligt har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention omfatter målgruppen
borgere med en permanent fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk
(sansemæssig) funktionsnedsættelse, hvor samspillet med forskellige
former for barrierer kan forhindre deres fulde og effektive deltagelse i
samfundslivet.

V i s i o n
Beslutninger og handlinger, der gælder for borgerne i Kol
ding Kommune, skal være for alle. Således skal ingen borger
isoleres hverken fysisk, intellektuelt eller socialt på grund af
en funktionsnedsættelse.

Målsætninger

O v e r o r d n e t
Mennesker med funktionsnedsættelser
skal i videst mulig omfang have mulighed
for et selvvalgt liv, som løbende tilpasses
den livsfase og alder, det enkelte men
neske er i.
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Familieliv og integritet
Borgere med funktionsnedsættelse skal i videst muligt omfang have mu
lighed for at leve et selvvalgt og indholdsrigt liv med vægt på respekt,
personlig integritet og sociale relationer.
Kolding Kommune vil sikre:
•	dagpasningstilbud, som varetager handicappede børns særlige be
hov.

•	at borgere med funktionsnedsættelse har mulighed for at bo blandt
andre i den eksisterende boligmasse.
•	at borgere med funktionsnedsættelse får den nødvendige støtte
og rehabilitering til at udnytte deres evner og færdigheder bedst
muligt.
•	at der i nødvendigt omfang tilbydes sygepleje, personlig og praktisk
hjælp i hjemmet med respekt for den enkeltes personlige integritet,
familieliv, uddannelses- og arbejdsmæssige situation.

•	et nødvendigt antal kvalificerede aflastningspladser for hjemme
boende børn, unge og voksne.
•	at borgere med funktionsnedsættelse sammen med deres familier
har egen, egnet bolig, som er indrettet efter borgerens individuelle
ønsker og behov.

»Det er godt at ha’ gode naboer, og at der bor andre, je g kender i området«
Deltager »Fremtidsværkstedet«
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»Det bedste ved at få undervisning på CSV
er, at vi ikke går i stå og ligger hjemme på
sofaen«
Elev på CSV

Arbejdsliv, indkomst
og social sikring

Undervisning og uddannelse
Borgere med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at få under
visning og uddannelse efter individuelle evner, ønsker og behov.
Kolding Kommune vil sikre:
•	at borgere med funktionsnedsættelse har mulighed for livslang
læring.

Borgere med funktionsnedsættelse har
ret til et arbejdsliv afstemt efter den
enkeltes ydeevne og behov for kom
pensation.
Kolding Kommune vil sikre:

•	at uddannelsesinstitutionerne samordner uddannelsesforløbene
for unge med behov for specialundervisning.
•	at forældre og pårørende aktivt inddrages i valget af det rette
uddannelsestilbud til børn eller unge med funktionsnedsættelse.
•	at de ordinære uddannelser kan rumme borgere med funktions
nedsættelse.
•
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at der tilbydes de nødvendige støtte- og omsorgsforanstaltninger.

»Det er vigtigt, at alle undervisnings
materialer foreligger i et tilgængeligt medie«
Dansk Blindesamfund

•	at alle borgere med funktion
snedsættelse får tilbud om be
skæftigelse.
•	at så mange borgere som muligt
med funktionsnedsættelse kom
mer i ordinær beskæftigelse.
•	at der formidles viden om be
skæftigelse af mennesker med
funktionsnedsættelser til de for
skellige arbejdsteder.

»Det er godt at ha’ et rigtigt job«
Deltager, Fremtidsværksted
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Samfunds- og fritidsliv
Borgere med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at deltage i alle
dele af samfundslivet.
Kolding Kommune vil sikre:
•	at borgere med funktionsnedsættelse har mulighed for at tage del i
kultur- og fritidstilbud samt i den demokratiske proces.
•	at relevante partnere får viden om de særlige muligheder, der er for
borgere med funktionsnedsættelser.

»Det er vigtigt, at museer og andre
kulturinstitutioner gøres tilgængelige ved
tilbud om audio-guide/auditiv information«
Dansk Blindesamfund

Tilgængelighed
Det offentlige rum og den offentlige information skal være tilgængelig, så
alle borgere har lige mulighed for at kunne færdes og deltage i aktiviteter.
Kolding Kommune vil sikre:
•	at mennesker med funktionsnedsættelse kan deltage aktivt i sam
fundslivet.
•	at generel offentlig information er tilgængelig uanset funktions
nedsættelse.
•	at alle nye bygninger, anlæg og udearealer er tilgængelige for alle.
•	at der udarbejdes en prioriteret plan over udvalgte eksisterende
offentligt betjenende bygninger, anlæg og udearealer, der over tid
skal gøres tilgængelige.
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»Det er godt at kunne gå på apoteker og i
butikker selv«

Deltager, Fremtidsværksted
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Rådgivning
Der etableres en tilstrækkelig, nødvendig og målrettet rådgivning om indi
viduelle kompensationsmuligheder for borgere med funktionsnedsættelse.
Kolding Kommune vil sikre:
•	at borgerens individuelle mål, ønsker og behov er udgangspunktet
for enhver rådgivning, støtte og handling.
•	at rådgivningen gives på et højt kvalificeret niveau og i et sprog,
som borgeren forstår.
•	at rådgivningen gives i forventningen om, at borgere med funktions
nedsættelse ønsker at udnytte deres potentiale optimalt.
•	at borgere, som får en funktionsnedsættelse, tilbydes en solid in
troduktion til det sociale system, herunder retten og pligten til selv
at tage initiativ.
•	at alle relevante partnere får hurtig information og vejledning, når
en funktionsnedsættelse konstateres.
•	at unge med behov støttes med handleplaner ved overgang til vok
senlivet.
•	at borgere med en funktionsnedsættelse kan få råd og vejledning i
forbindelse med store skift i tilværelsen (f.eks. fra arbejde til førtids
pension/ folkepension)
•	at fokus øges på de specielle problemer hos mennesker med usyn
lige funktionsnedsættelser.
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»Min fremtidsdrøm er at komme nærmere en
normal tilværelse«

Elev på CSV
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Notater:
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Social- og Beskæftigelsesforvaltningen
Handicapområdet

