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Forord

Handicappolitikken synliggør de aktuelle visioner, værdier og målsætninger for den indsats, som vi som kommune ønsker at tilbyde borgere med handicap.
Handicappolitikken afspejler også, at handicapområdet er under rivende udvikling og forandring. Omdrejningspunktet for den kommunale indsats skal være
at fremme den enkelte borgers muligheder for at opnå
et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
Det sker i høj grad ved at inddrage borgeren og ved at
vise forståelse for borgerens situation og personlige
valg.
Kommunalbestyrelsen har ønsket at vedtage en handicappolitik, som skaber en fælles retning for handicapområdet i hele kommunen, og som er i tråd med
hensigterne i FN’s Handicapkonvention. Handicappolitikken dækker derfor også forhold vedrørende alle
livets faser.

Det har derudover været afgørende for kommunalbestyrelsen, at de handicappolitiske målsætninger,
som er beskrevet i handicappolitikken, bliver konkretiseret i en handleplan.

’’

’’

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ajourført udgave af handicappolitikken for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Omdrejningspunktet for den
kommunale indsats skal være
at fremme den enkelte borgers
muligheder for at opnå et så
selvstændigt og meningsfuldt liv
som muligt.

Handleplanen er udarbejdet i tæt dialog med borgere,
samarbejdspartnere og medarbejdere. Formålet er at
sikre, at visionerne og værdierne i handicappolitikken
bliver omsat og implementeret i praksis til gavn for
Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere.
På kommunalbestyrelsens vegne,
Sofia Osmani
Borgmester

3

Vision for handicappolitikken
Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes vision at sikre, at handicappede borgere kan deltage i samfundslivet på lige fod med kommunens øvrige
borgere.
Lyngby-Taarbæk Kommunes handicappolitik skal

bidrage til at sikre ligeværd og livskvalitet for borgere med et handicap.
Der skal udarbejdes en handleplan, der konkret
udmønter handicappolitikkens målsætninger inden for de enkelte forvaltningsområder.

Holdninger og værdier
Handicappolitikkens målgruppe
Handicappolitikken omfatter alle mennesker med handicap, både borgere med fysisk funktionsnedsættelse, borgere med udviklingshæmning, borgere med
udviklingsforstyrrelser, borgere med sindslidelser og
andre funktionsnedsættelser.
Der er tale om varige og væsentlige funktionsnedsættelser, der enten selvstændigt eller i samspil med
andre barrierer kan forhindre, at borgeren kan deltage
optimalt i samfundslivet. Funktionsnedsættelsen medfører derfor et behov for kompensation hos borgeren,
for at vedkommende kan fungere på lige fod med
øvrige borgere.

Holdninger og værdier
I Lyngby-Taarbæk Kommunes service over for borgere
med et handicap gør en række holdninger og værdier
sig gældende.
Respekt for den enkelte
Borgeren skal opleve:
• At blive mødt med respekt.
• At der tages hensyn til den enkeltes livssituation
og personlige integritet.
• At der er fokus på at bidrage til at udvikle og bruge
borgerens evner og ressourcer, uanset den enkeltes
livssituation.
Al hjælp og service skal tage udgangspunkt i den
enkeltes situation og behov. Borgere skal opleve, at
faglighed og medinddragelse er en selvfølgelighed i
samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lige muligheder
Borgeren skal opleve:
• At barrierer bliver nedbrudt, så borgere med
et handicap opnår samme muligheder som
øvrige borgere.
• At have pligt til at tage ansvar for eget liv.
Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder ydelser og hjælpeforanstaltninger til borgere, som har en funktionsnedsættelse, for at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktion mest muligt og
hermed sikre så lige muligheder for alle borgere som
muligt. At alle borgere skal have lige muligheder indebærer en pligt for borgerne til selv, efter evne, at tage
ansvar for eget liv.
Åbenhed
Borgeren skal opleve:
• At blive mødt med åbenhed.
• At rummelighed og forståelse for forskellighed
er en selvfølge og gælder for alle kommunens
borgere og medarbejdere.
Rummelighed og forståelse for forskelligheder i forhold til levevis, holdninger m.v. er en forudsætning for
at kunne hjælpe borgerne. Åbenhed er at se muligheder i stedet for begrænsninger. Åbenhed handler
desuden om at være åben for nye idéer og at tænke
kreativt og konstruktivt.
Sociale netværk
Borgeren skal opleve:
• At der er fokus på at øge livskvaliteten for
borgere med et handicap ved at understøtte
sociale aktiviteter og relationer.
• At der er fokus på at bidrage til at etablere og
understøtte sociale netværk med udgangspunkt i
den enkeltes situation, ønsker og interesser.
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•
•

At de pårørendes viden, erfaringer og ressourcer
inddrages i samarbejde med borgeren, hvor det er
hensigtsmæssigt, og når borgeren ønsker det.
At der er fokus på at skabe dialog med og åbenhed
mod civilsamfundet, den frivillige sociale sektor
og det almindelige foreningsliv.

Livskvalitet for borgerne handler blandt andet om
at indgå i fællesskaber. I tilbud til borgerne lægger
Lyngby-Taarbæk Kommune vægt på, at sociale netværk understøttes. Det drejer sig om at bevare eksisterende netværk, men også om at skabe nye kontakter.
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Målsætninger
Tilgængelighed
Lyngby-Taarbæk Kommune sikrer tilgængelighed
på veje og stier, i parker og andre rekreative områder
samt i både offentlige og private bygninger i kommunen. I alle lokalplaner er der fokus på, at byggeri og
udearealer udformes under hensyntagen til handicappedes muligheder.
Offentlige transportmidler samt øvrige trafikale forhold i kommunen skal være handicapvenlige.
Den psykiske tilgængelighed sikres ved at have opmærksomhed på borgere med psykiske handicap, hvor
tryghed og forudsigelighed er afgørende for tilgængeligheden.

Adgang til information og kommunikation
En lang række nye digitale og teknologiske løsninger
vinder i disse år frem, herunder også løsninger der
har særlig relevans for borgere med handicap. En del
af disse løsninger kan fx bidrage til at lette borgerens
adgang til viden og information, skabe grundlag for
ny kommunikation mellem borgeren og kommunens
medarbejdere, eller i det hele taget gøre borgeren
bedre i stand til at tage vare på sin hverdag og mindre
afhængig af hjælp. Lyngby-Taarbæk Kommune understøtter denne udvikling, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der fokus på, at information til og kommunikation med borgerne sker med
hensyntagen til borgernes forudsætninger og forskellighed. Det er således et grundlæggende princip, at der
skal være lige adgang til kommunale ydelser, informationer og kommunikation.

Forebyggelse og sundhedsfremme
Alle borgere skal have mulighed for at trives i deres
hverdag og leve et sundt og aktivt liv.
Der er fokus på de handicappedes sundhed – fysisk,
psykisk og mentalt – da det påvirker den enkeltes
trivsel og hverdag. Der er fokus på en tidlig og forebyggende indsats.
Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats
tager udgangspunkt i den enkelte handicappedes behov og ressourcer og sker i et samarbejde med den enkelte handicappede og dennes pårørende.

Fritid, idræt og kultur
Alle borgere skal have mulighed for at deltage i kommunale fritids-, idræts- og kulturtilbud.
Det tilstræbes at fremme handicappede borgeres
mulighed for at dyrke og udvikle fritidsinteresser og
sociale netværk, samt at støtte deres deltagelse i
kommunens eksisterende fritids-, idræts- og kulturelle
tilbud, herunder også specielle tilbud målrettet handicappede.

Bolig
Handicappede borgeres særlige behov i forbindelse
med valg af bolig skal
tilgodeses.
Den handicappede borgers boligbehov skal ses i sammenhæng med den enkeltes familiesituation.
Målsætningen er at kunne tilbyde tidssvarende boliger
og boliger, der er placeret i bymiljøer tæt på offentlig
transport og indkøbsmuligheder.
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Uddannelse og læring
Borgere med handicap skal integreres i eksisterende
institutions- og uddannelsestilbud.
For at sikre handicappede borgeres tilknytning til samfundslivet på lige fod med øvrige borgere, er der fokus
på handicappede borgeres muligheder for uddannelse
og læring.
For at fremme lige muligheder for alle borgere, skal
borgere med handicap tilbydes specialundervisning
eller specialpædagogisk bistand, når det skønnes nødvendigt.
Unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, tilbydes en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Arbejdsliv
Integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet skal
primært ske på ordinære vilkår, eventuelt med kompensation i form af arbejdspladsindretning og personlig assistance. Når ansættelse på almindelige vilkår
ikke kan lade sig gøre, skal ansættelse på særlige vilkår fremmes.

Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder med virksomhederne i forhold til at understøtte at borgere med
handicap sikres mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet.
Som arbejdsplads ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune
at fremme rummelighed og ligestilling. Ved ledige stillinger i kommunens opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset handicap til at søge.

Rådgivning og sociale tilbud:
Den specialiserede rådgivning og information, som
borgere og pårørende modtager, skal have fokus på
muligheder for den enkelte. Borgeren skal inddrages
som en aktiv, vidende samarbejdspartner, og rådgivningen skal ske i en åben dialog, der giver den enkelte
de bedste muligheder for selv at tage beslutninger og
ansvar.
De sociale tilbud skal tilgodese den enkeltes behov, og
der skal tilbydes fleksible ydelser med fokus på sammenhæng og helhed i indsatsen. De sociale tilbud skal
understøtte den enkeltes muligheder for at leve en
selvstændig tilværelse som borger inkluderet i sociale
og samfundsmæssige sammenhænge.
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 17
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00 (Rådhuset)
Mail: lyngby@ltk.dk

