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Indledning

Billund Kommunes handicappolitik beskriver de overordnede intentioner og hensigter i forhold til børn, unge, voksne og
ældre, der har en fysisk, psykisk, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse i Billund Kommune.
Billund Kommunes handicappolitik blev godkendt af Byrådet i december 2015, og er udarbejdet i et samarbejde mellem
kommunen og Handicaprådet. I tilblivelsen af politikken har der været bred involvering af de aktører, som skal være
med til at få politikkens intentioner omsat til konkrete handlinger. Denne udgave er en revideret udgave af
handicappolitikken.
Handicappolitikken skal øge bevidstheden om forholdene for de af kommunens borgere, som falder uden for
normalområdet (borgere med et (permanent/midlertidigt) formindsket fysisk eller kognitivt funktionsniveau).
Målet med politikken er at skabe rammerne for et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem de forskellige
interessenter omkring borgere med et handicap. Dette med henblik på at sikre at børn, unge, voksne og ældre
mennesker med et handicap har samme mulighed for at deltage i, og bidrage til, samfundslivet som kommunens øvrige
borgere.
Billund Kommune ønsker, med handicappolitikken, at skabe sammenhæng og fælles retning på tværs af de mange
forskellige områder i kommunen, der i hverdagen møder borgere med et handicap.

Overordnede principper

Politikken bygger på følgende overordnede principper:
• FN’s handicapkonvention
• Billund Kommunes strategier og værdier
• De nationale handicappolitiske principper om ligestilling, solidaritet, sektoransvarlighed og
kompensation

Vision: Ligeværdighed og lige muligheder for alle

Det er Billund Kommunes vision, at borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne kan leve et godt og fuldt liv på lige fod med andre.
Formålet er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, udnytte egne potentialer, eller lette den daglige tilværelse og forbedre
livskvaliteten i det omfang det er muligt for den enkelte.
I Billund Kommune betyder det gode liv muligheden for at være aktiv, at have gode menneskelige relationer, at have en positiv
selverkendelse og generelt have mulighed for at opleve tilfredshed og glæde ved livet. Endvidere at der stilles krav til den enkelte, så der
skabes en følelse af at høre til og være ”nødvendig” for samfundet. At der er brug for den enkeltes evner og kompetencer.
Ligeværdighed og lige muligheder, eller ”brug for alle”, indebærer derfor også muligheden for at være inkluderet på lige fod, og bidrage til
(civil)samfundet i det omfang den enkelte lyster og formår. Eksempelvis i form af frivilligt arbejde, eller evt. deltagelse i uddannelse, på
arbejdsmarkedet m.v. i et givet omfang. Det er således et generelt princip i kommunens tilgang til borgere med en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, at der er tale om mennesker med de samme drømme og håb for tilværelsen som andre.
Der findes mange grader og former for handicap, og hvornår en person er handicappet er ikke altid entydigt. Det vil ofte være afgørende
for den enkeltes oplevelse af sit handicap, hvilke muligheder, holdninger og rammer, man møder i det omgivende samfund, og fra
menneskene omkring én.
Borgere i Billund Kommune, med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, har ligesom alle andre borgere i kommunen, både rettigheder og
pligter, samt ansvar i forhold til eget liv.

Værdier

Samskabe løsninger i fællesskab
Det er et bærende princip at sikre mest mulig selvstændighed og medinddragelse i de tilbud og indsatser, der gives til borgerne.
Handicappolitikken skal medvirke til, at borgere med et handicap oplever medinddragelse og medansvar i forhold til eget liv og hverdag.
Det kræver, at alle tager ansvar for at bidrage og samarbejde. Borgere, pårørende, medarbejdere og andre personer omkring den enkelte
handicappede kan/skal således sammen udvikle rammerne for, hvordan den enkelte handicappede borger opnår mest mulig
selvstændighed og ansvar for, og i, eget liv. Den enkelte borger mødes med respekt og forståelse, samtidigt med at der stilles krav.
Kommunen ønsker dialog, og bruger den enkelte handicappede borgers viden og ressourcer, til i samarbejde og ved fælles hjælp, at
finde de gode løsninger. Dette skal ske i et forpligtende fællesskab, hvor alle har et ansvar overfor hinanden. Den enkelte borger er
således ”ekspert i eget liv” og har viden og ressourcer at bidrage med, i forhold til at møde/løse en given udfordring.

Målgruppe

Handicappolitikken retter sig mod børn, unge, voksne og ældre, der har en fysisk, psykisk, intellektuel eller
sansemæssig funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer, kan hindre dem i fuldt og
effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Tænkningen i politikken

Udover de overordnede grundprincipper i handicappolitikken, er der søgt at skabe en kobling mellem
denne og Billund Kommunes øvrige politikker, ved at tænke nedenstående områder ind i politikken:
•
•
•
•

Leg, læring og kreativitet
Bevægelse i livet og sunde valg
Tilgængelighed i alle former/tid og sted
Familien i fokus

Handicappolitikken skal således ses som et redskab til at skabe bevidsthed om handicappedes vilkår, så
disse indgår i den almindelige tænkning på tværs af indsatser og fagområder. Derfor skal Billund
Kommunes politikker gensidigt understøtte hinanden, og handicappolitikken og indsatserne skal for de
handicappede skal også bidrage til ovenstående 4 temaer.
De 4 temaer skal derfor bringes i spil og anvendes som løftestang og mentalt tankegods, når vi til alle tider
og alle steder arbejder med at finde tiltag, som kan omsætte politikkens ord til praksis og sikre dynamik og
udvikling over tid, afhængigt af de aktuelle forhold på handicapområdet.

De fire temaer

De fire temaer

Familien i fokus
- Kobling til kommunens
udviklingsstrategi

Et fælles ansvar for politikken

Samarbejdsmodel
Med handicappolitikken ønskes, at handicappedes
forhold bliver genstand for løbende opmærksomhed, så
potentialer for forbedring tænkes på tværs i alle forhold –
og det er et fælles ansvar, hvis Billund Kommunes
borgere med handicap skal tænkes ind i alle
samfundslivets aktiviteter.

I Byrådsperioden 2016-2018 formulerede de daværende
fagudvalg politikkens intentioner, som senere blev omsat
til konkrete tiltag. Intentionerne bag går på tværs af
områder og livsfaser. Fremadrettet tænkes politikkens
værdier og intentioner ind i nye tiltag og det der allerede
er i gang.

Politisk niveau
Det politiske niveau har handicappolitikken for øje når der formuleres visioner og målsætninger
for Billund Kommune. Fagudvalgene afholder hvert år dialogmøde med kommunens
Handicapråd.
Handicapråd
Handicaprådet er kommunens handicappolitiske råd, som medvirker til at skabe de bedste
vilkår for handicappede i kommunen. Rådet er talerør for handicappede i alle aldre og
behandler forhold af generel karakter. Derudover spiller Handicaprådet en vigtig rolle i at få
handicappolitikken til at leve, da Handicaprådet skal sikre information ud til ,og involvering af,
bagland og øvrig civilsamfund.
Billund Kommune
Billund Kommunes opgave er at understøtte muligheden for at arbejde med intentionerne i
handicappolitikken hos fagudvalg, i udførerområderne og hos andre relevante parter og
interessenter. Dette med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv,
udnytte egne potentialer, eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten i det omfang
det er muligt for den enkelte.
Foreninger og frivillige ildsjæle
For at få handicappolitikken til at leve uden for forvaltningerne kan Handicapråd og Billund
Kommune involvere foreninger og frivillige ildsjæle i eksisterende og nye tiltag.
Borgere / pårørende
En del af handicappolitikkens intention er dialog med den handicappede for at finde gode
løsninger. Derfor skal borgerne og de pårørendes perspektiv også tænkes ind i eksisterende og
nye tiltag.

Intentioner bag politikken

Nr.

Intentioner bag politikken

Det betyder det i praksis

1

At vi i fællesskab arbejder for, at sikre tilstedeværelsen af rammer som
muliggør et ligeværdigt liv, med lige muligheder for alle kommunens
borgere

•
•

•

2

At vi i fællesskab arbejder for at sikre gode udviklingsmuligheder, for det
enkelte barn og dets familie

•
•
•
•

3

At vi i fællesskab arbejder for tilstedeværelsen af rammer som i videst
muligt omfang understøtter den enkelte handicappede borgers mulighed
for at være en aktiv del af arbejdsmarkedet

•
•

•
4

At vi i fællesskab arbejder for en udvikling som i videst muligt omfang
understøtter den enkelte handicappede borgers muligheder for fri og
selvstændig færden i det omgivende samfund, såvel i bymiljøer som i
naturen

•
•
•

Ved fælles hjælp at finde gode løsninger til borgere med et handicap, således at disse i videst muligt
omfang ligestilles med andre borgere
At sikre, at information om kommunens muligheder for at støtte borgere med et handicap, er
tilgængelig på relevante medier og platforme. Alle kan være med til at sikre, at den rette information
er tilgængelig, ligesom borgere kan være med til at gøre opmærksom på behov for information
At kommunens offentligt tilgængelige tilbud, i videst muligt omfang, indrettes på en måde så alle
kommunens borgere kan benytte sig af disse ”på lige vilkår”
En hurtig, tidlig og helhedsorienteret indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde
Fokus på god ”overlevering” ved sektorovergange
Kontinuerlig og tværgående kommunikation med barnet/familien og mellem de forskellige
interessenter omkring barnet/familien
Inddragelse af familien og netværket, hvor det er muligt, i at finde de gode løsninger
Hjælp til indretning af arbejdspladsen og sikring af at nødvendige hjælpemidler er til rådighed
Sikring af kendskab til de forskellige muligheder for inklusion af handicappede på arbejdsmarkedet,
hos både virksomheder og borgere (eks. mentorordninger og lignende). Alle kan bidrage til at dele
de gode historier
At borgere med et handicap understøttes i at udvikle sig og klare sig selv eller lette den daglige
tilværelse og forbedre livskvaliteten
At handicapaspekter indarbejdes i al sagsbehandling
At tilgængelighed for alle integreres i alle kommunale bygge- og anlægsprojekter, allerede i
planlægningsfasen
Øget fremkommelighed ift. nuværende (her hvor det er muligt) og fremtidige kommunale tilbud, så
disse kan benyttes af alle kommunens borgere ”på lige vilkår”

