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1.

Handicappolitik og proces for handleplan

Resume
Sagen genfremlægges, da den blev udsat af Kultur- og Fritidsudvalget i oktober.
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at den eksisterende handicappolitik
skal revideres, og at der skal udarbejdes en handleplan, der udmønter
handicappolitikken på de relevante forvaltningsområder. Forvaltningen fremlægger
her en lettere revideret handicappolitik, der er ajourført i forhold til den faglige
udvikling og eventuel ny lovgivning. Forvaltningen fremlægger ligeledes et forslag
til en tids- og procesplan for udarbejdelsen af handleplanen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. ajourført handicappolitik sendes til høring i Handicaprådet,
2. ajourført tids- og procesplan godkendes.
Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at kommunens nuværende
handicappolitik skal revideres, og at der skal udarbejdes en handleplan, der
nytænker kommunens indsats ved bl.a. at inddrage FN’s Handicapkonvention,
forholdet til andre aktører (regionen, VISO, private foreninger, med videre),
tilgangen til samarbejdet med pårørende, etc.
Forvaltningen fremlægger på den baggrund et udkast til en ajourført
handicappolitik (bilag) og en tids- og procesplan for udarbejdelse af handleplanen
(bilag). Den nuværende handicappolitik har været sendt i høring i alle relevante
centre i forvaltningen, og den er ajourført i forhold til den faglige udvikling og
eventuel ny lovgivning på de respektive områder. Der er overvejende tale om
mindre justeringer i forhold til den nuværende handicappolitik. I bilaget er den
nuværende politik sat overfor for, hvilket fremgår af parallelteksten i bilaget.
Det er hensigten, at den handleplan, der skal udarbejdes, udvikles i en proces,
hvor der sker en dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere fra
samtlige forvaltningsområder i kommunen, jf. forslaget til en tids- og procesplan.
Lovgrundlag
Det er ikke et lovkrav, at kommunen har en politisk godkendt handicappolitik.
Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet Handicappede ved omdisponering
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af midler inden for aktivitetsområdet.
Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.
Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015
Ad. 1 Godkendt, idet ajourført handicappolitik også oversendes til høring i
Seniorrådet, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget og Teknik og Miljøudvalget.
Ad. 2 Godkendt.
Kultur- og Fritidsudvalget den 28. oktober 2015
Udsat.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
Kultur- og Fritidsudvalget den 24. november 2015
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, i afsnittet om Fritid, idræt og kultur, at
sætningen "Alle borgere skal sikres adgang til kommunale fritids-, idræts- og
kulturtilbud" ændres til "Alle borgere skal have mulighed for at deltage i
kommunale fritids-, idræts- og kulturtilbud".
Sidste sætning tilføjes: ".. herunder også specielle tilbud målrettet handicappede".
Hanne Agersnap (F) foreslår en række forslag til ændringer af handicappolitikken,
som oversendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, idet de falder uden
for Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. styrelsesvedtægten.
Ændringsforslag til oversendelse til behandling i Social- og Sundhedsudvalget er:
I "Forord" udgår ordene "paradigmeskifte" og "forvaltningsområder".
"Vision" ændres til: "Det er visionen, at borgere med handicap og pårørende møder
en kompetent og forstående kommune, der ser og anerkender den enkelte borger.
Sammen med borgeren finder kommunen de bedst mulige tilbud og den bedste
mulige hjælp og kompensation for netop pågældende borgers
funktionsnedsættelse. Målet er, at borgeren bliver mindst muligt begrænset af sin
funktionsnedsættelse i forhold til livskvalitet og mulighed for deltagelse i
samfundslivet."
I "Holdning og værdier" ændres værdierne til: "respekt", "medinddragelse",
"ligeværd", "rummelighed og anerkendelse af forskellighed".
"Handleplaner" bygges på udkastets målsætninger. Arbejdet med handleplaner
koncentreres i følgende fire søjler:
Bolig, tilgængelighed, information, kommunikation
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Børn - specialiserede tilbud og inklusion
Sundhed, kultur, idræt og fritid
Uddannelse og arbejdsmarked.
Godkendt, at ændringsforslag fra F oversendes til behandling i Social- og
Sundhedsudvalget.

Bilagsfortegnelse
1. Ajourført handicappolitik
2. Revideret tids- og procesplan for udarbejdelse af ny handicappolitik
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Punkt nr. 1 - Handicappolitik og proces for handleplan
Bilag 1 - Side -1 af 12

Handicappolitik

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 24-11-2015

Punkt nr. 1 - Handicappolitik og proces for handleplan
Bilag 1 - Side -2 af 12

Forord

Tidligere: Forord

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

Der er sket store ændringer på
handicapområdet de seneste år med nye
opgaver og nye ansvarsområder. Det er en
spændende udfordring – som samtidig sætter
en ny dagsorden for at skabe nogle gode
rammer for handicappede borgere i LyngbyTaarbæk Kommune – både i forhold til
kvaliteten i tilbuddene og serviceniveauet
generelt.

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 der er et
paradigmeskifte i gang på handicapområdet.
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 og med det nye
paradigmeskifte. Handicappolitikken dækker
alle relevante forvaltningsområder og 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.
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
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Kommunalbestyrelsen har derfor revideret
handicappolitikken. Den er nu i
overensstemmelse med aktuelle værdier og
holdninger til gode livsvilkår for borgere med
handicap. Det er en politik, der indeholder
visioner, værdier og målsætninger for den
kommunale indsats og service på
handicapområdet.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at indsatsen for
borgere med handicap er tværgående og
helhedsorienteret og indtænkes generelt i
kommunalpolitiske handlinger og
beslutninger. Politikken dækker derfor alle
fagområder i kommunen og vil blive
konkretiseret i handleplaner i forhold til de
handicappolitiske målsætninger inden for de
enkelte kommunale fagområder.
Handicappolitikken baserer sig på tre centrale
principper:
Kompensationsprincippet indebærer, at
borgere med en funktionsnedsættelse skal
tilbydes ydelser og hjælpeforanstaltninger – i
respekt for mindsteindgrebsprincippet – med
det formål at afhjælpe eller begrænse
konsekvenserne af den nedsatte funktion mest
muligt.
Mindsteindgrebsprincippet betyder, at
indsatsen skal tilpasses i respekt for den
enkelte borger med fokus på den enkeltes
ressourcer frem for begrænsninger.
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Sektoransvarlighedsprincippet indebærer, at
ansvaret for ligebehandling og ligestilling af
personer med handicap er placeret i den
forvaltning og afdeling, der i øvrigt har
ansvaret for pågældende område.
Kommunalbestyrelsen har i processen forud
for vedtagelsen af denne politik inddraget
Handicaprådet og øvrige interessenter for at
høre synspunkter og få idéer til indholdet i
politikken.
Jeg glæder mig til, at politikken bliver en del
af hverdagen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
På Kommunalbestyrelsens vegne,
Rolf Aagaard-Svendsen
Borgmester
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Vision for handicappolitikken

Tidligere: 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.

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.

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.

Der skal udarbejdes handleplaner, der konkret
udmønter handicappolitikkens målsætninger
inden for de enkelte forvaltningsområder.
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Holdninger og værdier

Tidligere: 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.

Handicappolitikkens målgruppe
Handicappolitikken er målrettet borgere, der
er bevægelses-, sanse-, psykisk eller
intellektuelt handicappede.

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.

Et handicap defineres som en varig væsentlig
fysisk, psykisk eller intellektuel
funktionsnedsættelse, der enten selvstændigt
eller i samspil med andre barrierer kan
forhindre optimal deltagelse i samfundslivet.
Funktionsnedsættelsen medfører et behov
for kompensation hos borgeren, hvis denne
skal kunne 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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.
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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.
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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Sociale netværk
Borgeren skal opleve:
•

•

•

At der er fokus på at øge livskvaliteten
for borgere med et handicap ved at
understøtte sociale netværk og
familiemæssige relationer.
At der er fokus på at bidrage til at
etablere og understøtte sociale
netværk med udgangspunkt i den
enkeltes situation.
At der er fokus på, at dialog og
samarbejde omkring frivilligt socialt
arbejde medvirker til at etablere og
fastholde sociale netværk.

Livskvalitet for borgerne handler blandt andet
om at indgå i fællesskaber. I tilbud til
borgere 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.
Frivilligt socialt arbejde kan være med til at
skabe nye kontakter til glæde for alle
parter. Derfor anses det frivillige sociale
arbejde som et givende supplement til den
kommunale indsats.
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Målsætninger

Tidligere: 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.

Tilgængelighed
Alle borgere skal sikres fysisk og psykisk
tilgængelighed.

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.
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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
Alle borgere skal sikres lige adgang til
information og kommunikation.
Borgerinformation skal være i en form, der er
tilgængelig for alle borgere, således at
den enkelte har mulighed for, efter evne, at
skaffe sig den viden og information, der
sætter den enkelte i stand til at kunne tage
vare på egen hverdag og være medborger
i kommunen.
I udviklingen af digitale selvbetjeningssystemer skal der være fokus på tilgængelighed for alle borgere. Den digitale
information udformes i overensstemmelse
med statens standarder for tilgængelighed.
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Forebyggelse og sundhedsfremme

Forebyggelse og sundhedsfremme

Alle borgere skal have mulighed for at trives i
deres hverdag og leve et sundt og aktivt liv.

Alle borgere skal have mulighed for at
benytte sig af forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud.

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.

I den forebyggende og sundhedsfremmende
indsats skal der være tilbud, der tager
hensyn til de specielle behov, som
handicappede har. Der er fokus på en tidlig og
opsøgende 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.

Den forebyggende og sundhedsfremmende
indsats skal være målrettet de forskellige
handicapgrupper og skal ske i samarbejde
med de pårørende.

Fritid, idræt og kultur
Alle borgere skal sikres adgang til
kommunale fritids-, idræts- og kulturtilbud.

Fritid, idræt og kultur
Alle borgere skal sikres adgang til
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.

For at understøtte et aktivt liv, er der fokus på
handicappede borgeres mulighed for at dyrke
og udvikle fritidsinteresser og sociale
netværk.
Borgere med handicap skal støttes i deres
deltagelse i kommunens eksisterende
fritids-, idræts- og kulturelle tilbud. LyngbyTaarbæk Kommune støtter op om særlige
initiativer og arrangementer for målgrupper
med handicap og bidrager til at finde egnede
lokaliteter.
Der er fokus på transportmuligheder for
forskellige handicapgrupper til de kommunale
fritids-, idræts- og kulturtilbud.
Lokale handicapidrætsforeninger skal støttes,
og andre foreninger skal motiveres til at
integrere personer med et handicap. Der er
fokus på at styrke kommunens samarbejde
med frivillige sociale foreninger samt
pårørende- og interesseforeninger.
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Bolig

Bolig

Handicappede borgeres særlige behov i
forbindelse med valg af bolig skal
tilgodeses.

Handicappede borgeres særlige behov i
forbindelse med valg af bolig skal
tilgodeses.

Den handicappede borgers boligbehov skal
ses i sammenhæng med den enkeltes
familiesituation.

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.

Målsætningen er at kunne tilbyde
tidssvarende boliger og boliger, der er
placeret i bymiljøer tæt på offentlig transport
og indkøbsmuligheder.

Uddannelse og læring
Borgere med handicap skal integreres i
eksisterende institutions- og
uddannelsestilbud.

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 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.

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.

Unge, der ikke har mulighed for at
gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse,
tilbydes en særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse.
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Arbejdsliv

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.

Borgere med handicap skal sikres mulighed
for deltagelse på arbejdsmarkedet.
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.

Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder med
kommunens handicaporganisationer og institutioner i indsatsen for at sikre
handicappede borgeres tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Lyngby-Taarbæk Kommune er en rummelig
arbejdsplads. Det gælder til enhver tid, at
jobbet ses i sammenhæng med ansøgers
kvalifikationer og ressourcer.

Rådgivning og sociale tilbud:

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.

Den kommunale rådgivning og de sociale
tilbud skal være af højeste kvalitet og tilpasset
den enkelte borgers behov.

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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Den specialiserede rådgivning og information
skal have fokus på tilbud og muligheder for
den enkelte. Rådgivningen skal ske i en åben
dialog og sikre, at den enkelte har det bedst
mulige udgangspunkt for selv at tage
beslutninger og dermed tage ansvar for eget
liv. De pårørende inddrages, hvis borgeren
ikke selv er i stand til at deltage eller søge
indflydelse.
De sociale tilbud skal tilgodese den enkeltes
behov, og der skal ydes individuel og
fleksibel hjælp til alle aldersgrupper.
Rådgivningen og de sociale tilbud skal
understøtte den enkeltes muligheder for at
leve en selvstændig og udviklingsorienteret
tilværelse. Samtidig skal borgeren opleve
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rådgivning og tilbud som sammenhængende
og helhedsorienteret.
Kommunikationen mellem borgeren og
Lyngby-Taarbæk Kommune skal være let og
tilgængelig. Det sker ved brug af
vidensdatabaser og itselvbetjeningsmuligheder.
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NOTAT
om
en revideret handicappolitik og en handleplan for udviklingen af handicapområdet
Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at kommunens nuværende handicappolitik skal
revideres, og at der skal udarbejdes en handleplan, der nytænker kommunens indsats ved bl.a.
at inddrage FN’s Handicapkonvention, forholdet til andre aktører (regionen, VISO, private
foreninger, mv.), tilgangen til samarbejdet med pårørende, etc.
Forvaltningen fremlægger på den baggrund et udkast til en ajourført handicappolitik og en
tids- og procesplan for udarbejdelse af handleplanen. Det er hensigten, at handleplanen udarbejdes i en proces, hvor der sker en dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere
fra samtlige forvaltningsområder i kommunen.
Formål med handleplanen
Kommunens handicappolitik indeholder de overordnede politiske visioner og målsætninger
for kommunens virke på handicapområdet. Handleplanen skal i forlængelse heraf konkretisere disse visioner og målsætninger, således at der skabes en fælles retning for handicapområdet
i hele kommunen. Handleplanen skal dække alle relevante forvaltningsområder og forhold
vedrørende alle livets faser.
Handleplanen skal endvidere bidrage til at nytænke og fremtidssikre kommunens indsatser og
tilbudsvifte ud fra de nye udviklingsmuligheder, der er i gang på handicapområdet, herunder
fx teknologiske landvindinger, inklusionsperspektiver, nye tankestrømninger vedr. rehabilitering, mv. Handicapområdet står over for et paradigmeskifte, og handicappolitikken og handleplanen skal samlet bidrage til, at Lyngby-Taarbæk Kommune går aktivt ind i denne og
kommer på forkant, herunder fx i form af afprøvning af nye metoder og udvikling af nye tilbud. Udgangspunktet for arbejdet er, at borgeren altid mødes med en medinddragende og ansvarliggørende tilgang, inden for de muligheder den enkelte har, og med den støtte som lovgivningen og kommunens serviceniveauer fastlægger.
Organisering
Center for Social Indsats er ansvarlig for processen og varetager opgaven med at udarbejde
udkast til handicappolitik og handleplan med input fra de øvrige relevante forvaltningsområder.
Grundlag for processen
Følgende er lagt til grund for nedenstående tids- og procesplan:
-

Processen skal sikre, at der kommer input fra en bred kreds af interessenter.
Processen skal sikre, at alle relevante forvaltningsområder inddrages og forpligtes, jf.
sektoransvarlighedsprincippet.
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handleplanen omsætter disse i forhold til de konkrete indsatser og tematiserede problematikker, der forventes at være relevante for handicapområdet i den kommende årrække.
- Processen skal sikre, at Handicaprådet i sin rådgivende funktion inddrages tæt.
- Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender Handicappolitikken og handleplanen.
Tids- og procesplan
Tidsplan
Sep. – Okt. 2015

Handling
Forvaltningen udarbejder et
overbliksnotat, der i relevant
omfang anskueliggør de seneste
års udvikling i målgrupper og
ydelser samt skitserer forvaltningens bud på fremadrettede
udviklingstendenser og udfordringer.

Bemærkninger
Notatet forventes forelagt udvalget til orientering i november
2015.

Sep. 2015 – Okt. 2015

Opstart på udviklingsforløb med
Handicap Task Force.

Udviklingsforløbet forventes
bl.a. at indeholde kompetenceudvikling af medarbejderne inden for udvalgte temaer, som
analyseforløbet i 1. halvår af
2015 har peget på, herunder
bl.a. arbejdet med målfastsættelse i handleplaner, styrket opfølgning, mv. Udviklingsforløbet
forventes samlet set at vare
frem til marts 2017.

Sep. 2015 – Nov. 2015

Indsamling af input til handleplanen fra samtlige relevante
forvaltningsområder i LTK

Formålet er at få afdækket konkrete indsatsområder og tematiserede problematikker, der kan
være relevante for det videre
arbejde med handleplanen.

Okt. 2015

Drøftelse med Handicaprådet.

Drøftelse af status, fremdrift og
temaer for handleplanen.

Dec. 2015 – Jan. 2016

Inspirationsture for politikere i
SSU.

Forvaltningen arrangerer inspirationsture til en anden dansk
kommune og evt. en kommune i
Sverige, der har særlig interesse
for LTK.

Jan. 2016 – Feb. 2016

Afholdelse af dialogmøde(r)

Der afholdes et eller flere åbne
dialogmøder for alle interessenter (brugere, pårørende, politikere, samarbejdsparter, interesseorganisationer, mv.)

Feb. 2016 – Mar. 2016

Formulering af udkast til hand-

Forvaltningen udarbejder et
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leplan.

udkast til handleplan.

Mar. 2016 - April 2016

Forelæggelse af udkast til politisk behandling inden høring.

Forelægges SSU og sendes til
anbefaling i de øvrige relevante
fagudvalg.

April 2016

Høring

Høring af Handicaprådet og annonceret offentlig høring.

Maj 2016

Handicappolitik med høringssvar forelægges til politisk behandling.

Forelægges Kommunalbestyrelsen.

Juni 2016

Offentliggørelse af handicappolitikken.

Handicappolitikken offentliggøres på hjemmesiden og med
pressemeddelelse.
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