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Forord

Mennesker med handicap er borgere i Gribskov Kommune på lige fod med alle 
andre. De har blot andre forudsætninger for at leve det liv, de ønsker.

Gribskov Byråd giver med denne politik en retning for, hvilke rammer og 
vilkår vi ønsker at tilbyde mennesker med handicap i vores kommune - 
uanset om de er børn, unge eller voksne, eller om deres udfordringer er 
psykiske, fysiske eller noget tredje. Det er ikke afgørende, at de bor i 
kommunen, for turister skal også føle sig velkomne.

Gribskov Kommune skal være tilgængelig for alle. For i Gribskov tænker vi i 
bred forstand. Alle skal derfor have adgang til uddannelse, arbejde og 
fritidsaktiviteter, alle skal have adgang til bygninger og udearealer, og alle 
skal have adgang til kommunikation og information. At skabe en tilgængelig 
kommune er en fælles opgave for alle politiske udvalg og alle dele af den 
kommunale organisation og også for alle borgere og virksomheder i 
kommunen.

Det er målet, at politikken bliver et aktivt værktøj for borgere, brugere, 
medarbejdere og politikere i vores fælles arbejde på at sikre, at mennesker 
med handicap kan deltage i samfundslivet. Vi ønsker, at borgerne skal mærke 
en forskel.

På vegne af Handicapudvalget

Pia Foght, udvalgsformand
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Indledning til 
politikken

Gribskov Kommune fik sin første handicappolitik i 2008. Med årene har 
samfundet ændret sig så meget, at der nu er brug for en ny. Den nye 
handicappolitik skal styrke og forny Gribskov Kommunes fokus på at give 
mennesker med handicap i alle aldre mulighed for at deltage aktivt i 
samfundslivet.

Mennesker med handicap er meget forskellige. Nogle har et synligt handicap, 
andre et usynligt handicap. Nogle har et fysisk handicap, andre en nedsat 
evne til at orientere sig og andre en psykisk lidelse. Dette er blot få eksempler 
på, hvor forskellige udfordringer mennesker med handicap kan have, og 
Gribskov Kommune ønsker at imødegå forskelligheden.

Derfor læner handicappolitikken sig op ad definitionen på handicapbegrebet i 
FN's Handicapkonvention og definerer, at:

Der er tale om et handicap, når en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller 
sensorisk funktionsnedsættelse spiller sammen med barrierer i personens om
givelser og hindrer vedkommende i fuldt eller delvist at deltage i samfundsli
vet på lige fod med andre.

Her vil vi fremhæve to ting: 
• At det enkelte menneske kan have en funktionsnedsættelse, som kan 

føre til tab eller begrænsning i mulighederne for at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre. 

• At der kan være mangler ved omgivelser og de aktiviteter, som 
samfundet tilbyder, og at disse mangler kan begrænse det enkelte 
menneske i at deltage på lige vilkår med andre.

Gribskov Kommune respekterer, at mennesker er forskellige, og at et 
handicap blot er én af de mange forskelle, der kan være mellem mennesker. 
Vi anerkender mangfoldigheden blandt mennesker med handicap.

I Gribskov Kommune er vi overbeviste om, at vi kan styrke borgernes retsik
kerhed, og at vi kan rykke ved de holdninger og nedbryde de barrierer i 
omgivelserne, som hindrer mennesker med handicap i at bestemme over 
deres eget liv og i at leve et aktivt liv, så uafhængigt af andre som muligt. 
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Grundlag

Gribskov Kommunes Handicappolitik står på et fundament skabt af FN's 
Handicapkonvention og dansk handicappolitiks grundprincipper.

Det betyder, at politikken bygger på grundprincipper som:

• Kompensationsprincippet
• Sektoransvarlighedsprincippet
• Solidaritetsprincippet
• Ligebehandlingsprincippet

Kompensationsprincippet

Kompensationsprincippet betyder, at samfundet tilbyder mennesker med 
handicap en række ydelser og hjælpeforanstaltninger for helt at fjerne eller 
begrænse konsekvenserne af handicappet.

Sektoransvarlighedsprincippet

Sektoransvarlighedsprincippet betyder, at den myndighed eller virksomhed, 
som har ansvaret for at levere service til borgerne, er forpligtet til at sikre og 
finansiere, at alle mennesker med handicap kan få den service.

Solidaritetsprincippet

Solidaritetsprincippet betyder, at mennesker med handicap får støtteforan
staltninger og handicapkompenserende ydelser betalt via skattesystemet. 

Ligebehandlingsprincippet

Ligebehandling betyder, at alle skal have lige muligheder. Ligebehandlings- 
princippet vil derfor ofte betyde forskelsbehandling af mennesker, fordi 
mennesker med handicap har andre forudsætninger end mennesker uden 
handicap, og fordi mennesker med handicap indbyrdes har vidt forskellige 
forudsætninger.
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Lokale fokuspunkter 
- politikken skal gøre 
forskel

Gribskov Kommune er ligesom andre offentlige institutioner i Danmark 
forpligtet til at gennemføre FN´s Handicapkonvention i praksis. Det sker ikke 
alene ved at vedtage en politik, og det sker ikke på én gang. Der er derimod 
tale om en kontinuerlig proces, som vi driver frem eller tilbage gennem 
mange individuelle og kollektive beslutninger og handlinger.

Målet er at skabe forudsætninger for, at alle kan deltage aktivt i samfundet. I 
Gribskov Kommune tænker vi tilgængelighed i bred forstand, og det er vigtigt 
for os, at vi skaber adgang til både uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter, 
til bygninger og udearealer og til kommunikation og information.

Gribskov Byråd udpeger fem fokuspunkter, som kommunen vil sætte særligt 
fokus på at gennemføre i de kommende år. Formålet med fokuspunkterne er 
at sætte retning for kommunens arbejde og prioriteringer. Meningen er, at 
mennesker med handicap, der bor her eller kommer på besøg, vil opleve 
Gribskov som en tilgængelig kommune.

Gribskov Byråd har valgt følgende fem fokuspunkter:
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1) Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre 
som muligt

Det betyder meget for de fleste, at omgivelserne understøtter deres 
muligheder for at tage en uddannelse, have arbejde og fritidsinteresser, og 
her har kommunen en særlig rolle over for borgere med handicap. Kommunen 
skal understøtte dem i deres stræben efter uddannelse, arbejde og fritid inden 
for lovens rammer.

I Gribskov Kommune har vi derfor fokus på at lytte. Vi vil samarbejde med 
den enkelte og se på mulighederne ud fra personens styrker og resurser. Vi er 
bevidste om, at det vi kan og ikke kan som mennesker forandrer sig hele 
tiden. 

De rette hjælpemidler kan på hver deres måde kompensere for et handicap, 
så vi kan fungere i en almindelig dagligdag. Blandt andet kan teknologiske 
løsninger hjælpe mennesker med handicap til i højere grad at kunne klare 
flere dele af deres hverdag selv. Gribskov Byråd har derfor særligt fokus på, 
at der anvendes de rette hjælpemidler på de rette tidspunkter i den enkeltes 
liv, så den enkelte har så stor handlefrihed og selvbestemmelse som muligt. 
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2) Der skal være adgang for alle til bygninger, udearealer 
og information

Tilgængelighed til bygninger og udearealer bliver bedst, når adgang for alle er 
tænkt ind i samtlige anlægsprojekter fra starten. Derfor vælger Gribskov 
Byråd at sætte særligt fokus på, at alle borgere oplever god tilgængelighed 
ved nybyggeri og ombygninger. 

Arbejdet med den fysiske planlægning og byudvikling betyder også noget for 
den nemme adgang. Variation i boligtyper og tilgængelighed til offentlige 
arealer betyder, at mennesker med og uden handicap kan bo ved siden af 
hinanden i et naboskab, i samme boligkompleks og samme boligområde. Hvor 
der er adgang for alle, kan alle flytte ind.

Mennesker med handicap har ofte brug for at vide, om steder er tilgængelige 
for dem. Derfor gør det en forskel, når de kan finde de korrekte informationer 
om vilkår for adgang til offentlige bygninger og udearealer. Informationerne 
er med til at øge muligheden for, at mennesker med handicap kan deltage 
aktivt i samfundet. 
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3) Arbejdsmarkedet skal være for alle

Gribskov Kommune skal understøtte mennesker med handicap i deres søgen 
efter arbejde. Kommunen kan også understøtte virksomheder i at skabe 
arbejdspladser for mennesker med handicap ved at sætte fokus på brug af 
handicapkompenserende ydelser. 

Gribskov Byråd lægger vægt på, at arbejdsmarkedet er tilgængeligt for 
mennesker med handicap. Kommunen stiller sin viden til rådighed for 
virksomhederne, og kommunen arbejder med holdninger for at skabe et 
tilgængeligt arbejdsmarked. Byrådet er opmærksom på, at et godt samspil 
med lokale virksomheder er vigtigt, hvis flere mennesker med handicap skal 
lykkes med at få arbejde. Det kræver nemlig, at flere virksomheder vil være 
med til at løfte det sociale ansvar.
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4) Fritidsliv for alle

Gribskov Byråd vil fremme mulighederne for, at mennesker med handicap kan 
være medlemmer i lokale foreninger og bruge lokale fritidstilbud på lige fod 
med andre medlemmer. Byrådet er interesseret i, at kommunen understøtter 
dette arbejde med viden, information og bearbejdning af holdninger.

Gribskov Byråd erkender samtidig, at hvis mennesker med handicap skal have 
mulighed for at blive medlemmer i lokale foreninger (som for eksempel 
idrætsforeninger, partiforeninger, kunstforeninger o.s.v.) må både foreninger 
og mennesker med handicap også gøre en indsats
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5) Forskellige måder at bo på 

Mennesker med handicap har forskellige forudsætninger og forskellige behov. 
Derfor er variationer i bomuligheder en vigtig forudsætning for, at borgerne 
kan føre det liv, de helst vil føre.

Gribskov Kommune er optaget af, at de forskellige måder at bo på i vores 
kommune skal være med til at understøtte den enkeltes mulighed for at leve 
et aktivt liv med så stor handlefrihed og selvbestemmelse som muligt. 
Samtidig skal de forskellige måder at bo på give det enkelte menneske 
mulighed for at være en del af forskellige fællesskaber og for at have 
relationer med andre mennesker. Så får den enkelte borger hjælp til at 
fastholde og udvikle sin egen identitet.
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Gennemgående 
perspektiv

Hele den kommunale organisation skal tænke i muligheder og løsninger for 
mennesker med handicap - både i det daglige arbejde og i projektarbejde på 
alle fagområder. Ved at tænke muligheder og løsninger fra starten, undgår vi 
at udelukke nogen.

Alle dele af den kommunale organisation har ansvaret for at integrere 
tankegangen som et gennemgående perspektiv i den måde, hele den 
kommunale organisation arbejder på.

Når vi som politikere træffer beslutninger, har vi brug for at vide, hvad en 
konkret politisk beslutning kan betyde for mennesker med handicap. Enhver 
sagsfremstilling til politiske udvalg og Byrådet skal derfor forholde sig aktivt til 
handicapaspektet. Vi skriver enhver, fordi problematikken går på tværs af 
hele den kommunale forvaltning, og det er nødvendigt med en fælles indsats 
på tværs af hele kommunen.
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Ambitioner

Gribskov Byråd ønsker en politik, der gør en mærkbar forskel for borgerne. 
Politikken skal være med til at skabe følgende effekter for borgerne:

1. Kommunen tager altid afsæt i den enkelte borgers styrker og 
muligheder i kommunens samarbejde med den enkelte borgere om 
valget af de konkrete løsninger. 

2. Kommunen sikrer den fysiske tilgængelighed til bygninger og 
udearealer, hver gang kommunen bygger nyt eller udfører en større 
ombygning, og kommunen sørger for tilgængelig information. 

3. Kommunen er en aktiv og vidende partner for borgere og 
virksomheder, når det handler om at skabe arbejdsmuligheder for 
mennesker med handicap.

4. Mennesker med handicap har mulighed for at blive medlem i lokale 
foreninger på lige fod med andre.

5. De rammer vi som kommune tilbyder borgere med handicap at bo i, 
understøtter borgernes muligheder for at føre et aktivt liv.

Politikken skal hjælpe kommunen med at udvikle tilbud, serviceniveauer, 
standarder for behandling og standarder for opgaveløsning.

Gribskov Kommunes Handicappolitik – Maj 2016 13



Handicappolitikken er 
et politisk redskab - 
opfølgning

Gribskov Byråd holder årligt et temamøde, hvor også medlemmerne af det 
kommunale Handicapråd og repræsentanter fra administrationen deltager. 
Formålet med temamødet er at fastholde fokus på mennesker med handicap 
og deres muligheder for at deltage i samfundslivet. Hvert temamøde vil sætte 
fokus på ét udvalgt tema. 

Temamødet bliver arrangeret i tæt samspil med Gribskov Kommunes 
Handicapråd, som er tovholder på mødets program og udvælger mødets 
tema.

Mødets deltagere vil i fællesskab vurdere effekten af og udfordringerne med 
at realisere politikken i forhold til det valgte tema. Byrådet får på den måde 
løbende indsigt i, hvilke ændringer der er sket, og hvilke effekter der er 
opnået. 

Byrådet holder temamødet i 2. kvartal af året, og det første møde er i 2017.
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