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Nærværende Handicappolitik 2015 - 2018 for 
Lolland Kommune er udformet på baggrund af 
Handicappolitikken for 2010 – 2013 suppleret 
med indholdet i oplæg, og debat fra temadage 
afholdt i maj 2014 samt april 2015. Der har 
været proces på facebook, hvor alle borgere 
har haft mulighed for at komme med bidrag.

Formålet med temadagene var, at deltagerne 
med kvalificerede og inspirerende bidrag ville 
gøre Lolland Kommunes handicappolitik nær-
værende og livsforbedrende for alle borgere 
med funktionsnedsættelse.

Det er Lolland Kommunes ønske at FN´s Handi-
capkonvention forankrer handicappedes rettig-
heder i Lolland Kommunes handicappolitik.

Lolland Kommunes handicappolitik omfatter alle 
borgere med handicap - dvs. borgere med så-
vel fysiske som psykiske funktionsnedsættelser. 
Indsatsen overfor borgere med svære handicap 
er en særlig udfordring, hvor Lolland Kommune 
selv driver flere institutioner med specialiserede 
tilbud. Her er der velkvalificerede medarbejde-
re med specialviden og erfaring i både dag- og 
døgntilbuddene til at klare støttebehovet hos 
vores borgere med svære funktionsnedsættelser.

Handicappolitikken skal indgå i sammenhæng 
med Lolland Kommunes øvrige politikker på 
tværs af Lolland Kommunes opgaveområder 
indenfor: frivillighed, børn og unge, sundhed, 
erhverv og vækst.

Det er vores ønske, at politikken kommer bredt 
ud og også bliver kendt af Lolland Kommunes 
erhvervsliv, organisationer, foreninger etc.

Med venlig hilsen

Gert Mortensen  
Social- og psykiatriudvalgsformand 

og    

Merete Sørensen Løvskjold 
Handicaprådsformand

Forord
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FN’s Handicapkonvention

FN’s rettighedskonvention skal sikre mennesker 
med handicap rettigheder til fuld deltagelse i 
alle aspekter af samfundslivet.
Konventionen handler om menneskerettighe-
der, frihedsrettigheder og grundrettigheder for 
mennesker med handicap.

Handicappolitikken i Lolland Kommune tager 
udgangspunkt i FN-Konventionen. 

Handicapbegrebet under udvikling
Handicapbegrebet er under stadig forandring i 
samspil med udviklingen i det øvrige samfund, 
ligesom holdningen til borgere med handicap 
også er i fortsat bevægelse.
I dag betragtes borgere med handicap som del-
tagere i samfundet med samme rettigheder og 
pligter som alle andre borgere. 
I takt med den øgede velstand bliver det op-
fattet som mere værdigt og anerkendende, at 
mennesker med funktions nedsættelse skal 
integreres i det omgivende samfund på lige fod 
med andre. 

Det Centrale Handicapråd i Danmark defi-
nerer begrebet handicap således:

For at tale om handicap - eller en handicappet 
person - må der kunne konstateres en fysisk 
eller psykisk eller intellektuel funktionsnedsæt-
telse, som afføder et kompensationsbehov for, 
at den pågældende kan fungere på lige fod med 
andre borgere. Forhindringer i omgivelserne 
skal elimineres.

Handicapbegrebet er under stadig forandring, i 
takt med at samfundet forandres. Ny forskning 
udvider forståelsen af handicapbegrebet yderli-
gere:

• Handicap kan defineres som fysiske funkti-
onsnedsættelser

• Handicap kan defineres som den oplevede 
funktionsnedsættelse 

• Handicap kan defineres ud fra, om borgeren 
er berettiget til kompensations ydelser.

SUMH (sammenslutningen af Unge Med Han-
dicap) ønsker, at fokus flyttes fra c. til b. med 
henblik på, at unge med handicap får den 
relevante støtte, uanset om det er en handicap-
kompenserende ydelse eller ”blot” en støtte til, 
at den unge kan håndtere sin livssituation.

Lolland Kommune har fokus på, de problem-
stillinger, der opstår, når borgere og kommune 
mødes i forskellig forståelse af handicapbegre-
bet. Hvornår oplever en borger sig tilstrækkelig 
kompenseret, og hvordan spiller oplevelsen 
sammen med kravet om, at kommunerne ud-
arbejder kvalitetsstandarder, hvor den tildelte 
støtte er udmålt efter faste kriterier?

Lolland Kommune har fokus på at borgerne 
ikke umyndiggøres i mødet med kommunens 
personale.
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Formålet med Lolland Kommunes handicappoli-
tik er at arbejde for, at mennesker med handi-
cap har de samme muligheder som alle andre. 

Handicappet defineres bredt i forhold til det 
enkelte menneskes funktionsnedsættelse, men 
også i samspillet med omgivelserne. Et handi-
cap opleves ikke nødvendigvis som en funkti-
onsnedsættelse.

Lolland Kommunes handicappolitik tager afsæt 
i FN´s Handicapkonvention og de grundlæg-
gende nationale principper for handicappedes 
rettigheder.

Social- og psykiatriudvalget har valgt at have 
særlig fokus på 7 artikler fra FN´s Handicap-
konvention, der består af i alt 50 artikler, i 
Lolland Kommunes handicappolitik. Artiklerne 
er fortsat nærværende og relevante.

De 7 udvalgte artikler har det tilfælles, at de 
alle har direkte betydning for handicappedes 
hverdag. 

Lolland Kommune indførte i 2008 dialog- og 
temamøder for at få direkte kontakt og en 
frugtbar dialog omkring udfordringer og pro-
blemstillinger på handicapområdet. Tem-
amøderne danner blandt andet baggrund for 
Handicappolitikken, og præger løbende beslut-
ningerne i Social- og psykiatriudvalget.

Social- og psykiatripolitikken for 2015 – 2018 
indeholder en række fokuspunkter. Fokus-
punkterne inddrages i Handicappolitikken. 
Fokuspunkterne (se næste side) er blevet til på 
baggrund af dialog- og temamøderne.

Formål med Lolland Kommunes handicappolitik

• Artikel 19 - Inklusion i samfundsliv 

• Artikel 22 - Respekt om privatliv 

• Artikel 24 - Uddannelse

• Artikel 26 - Habilitet og rehabilitering

• Artikel 27 – Arbejde

• Artikel 29 - Politik

• Artikel 30 - Deltagelse i kulturlivet, 
rekreative tilbud, fritidsinteresser og 
idræt.

De 7 udvalgte artikler er:
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Social- og psykiatripolitikkens fokuspunkter

Konkrete tiltag

• Velfærdsteknologi og informationsteknologi. 
• Begrebet ”den koordinerende sagsbehandling for borgeren”.
• Frivillighedsrekruttering.
• Beskæftigelse.
• Synlighed i tilbud.
• Fysisk tilgængelighed til bygninger, bymiljøer samt offentlig transport.
• Hurtig etablering af tilbud i forbindelse med sygdom/funktionsnedsættelses opståen.

Fokusområderne er sidestillet.

 

Intentionen i Lolland Kommunes handicappoli-
tik er, at mennesker med funktionsnedsættelse 
betragtes som ligeværdige borgere med samme 
ret til at deltage aktivt i alle dele af samfunds-
livet.

Mennesker, som lever med et handicap, er lige 
så forskellige, og har lige så forskellige ønsker, 
behov og udfordringer i livet som alle andre. 
Fælles for dem er, at de kan støde på udfordrin-
ger i forbindelse med deres handicap i hjemme-
livet, fritidslivet og i uddannelses- eller ar-
bejdslivet. Lolland Kommune har fokus på, hvor 
varierede behov og ønsker en handicappolitik 

skal rumme for at tilgodese de mange forskelli-
ge livssituationer.

På mødet i maj 2014 var der en gennemgående 
tendens, nemlig at borgerne ønsker at gå fra 
en rettighedspolitik til en mere skønsbaseret til-
gang, hvor borgernes behov og ønsker vægter 
højt. Der var et ønske om, at udgangspunktet 
ikke skal være den enkelte ”kasses” mulighed, 
men mere bygge på et forhandlingsperspektiv 
mellem borger, pårørende og kommunen frem 
for et regelbaseret perspektiv.
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Social- og psykiatripolitikkens fokuspunkter FN´s Handicapkonvention – Udvalgte artikler

Artikel 19 – Inklusion i samfundsliv 
Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet.

I Lolland Kommune skal alle have mulighed 
for at deltage i samfundets demokratiske 
processer samt i de aktiviteter, der finder 
sted i lokalområdet. 

I Lolland Kommune går respekten for det 
individuelle behov forud for den faglige 
vurdering. Det er muligt at fravælge, hvis 
man ikke ønsker at modtage et tilbud.

At offentlige hjemmesider skal være til-
gængelige for alle og skal formidle bredt 
om tilbud. Der er fortsat behov for formid-
ling både i papirform og på hjemmesider, 
da de enkelte borgeres kompetencer på 
dette område er forskellige. Der skal ge-
nerelt tages hensyn hertil, når kommunen 
indfører IT strategi. 

At Lolland Kommunes hjemmeside er over-
skuelig og informativ, og at der udarbejdes 
en APP, der gør hjemmesiden mere bruger-
venlig og tilgængelig.

At medarbejdere, som arrangerer offentlige 
møder, kender til Lolland Kommunes handi-
cappolitik, herunder reglerne om tilgænge-
lighed for deltagelse i det lokale samfund.

At de teknologiske muligheder bliver ind-
draget i alt nybyggeri, således at både bor-
gere med og uden handicap kan bebo dem.

At der arbejdes på at installere teleslynger i 
alle offentlige bygninger.

At der er fokus på indførelse af kompen-
serende IT løsninger for den enkelte bor-
ger med handicap, og at fokus er med et 
udviklings og lærende perspektiv. 

At der tænkes velfærdsteknologiske løs-
ninger bredt ind. Hvilke hjælpemidler vil 
være givtige, hvordan kan der undervises, 
så borgere med funktionsnedsættelser får 
bedst gavn af den teknologiske udvikling.

At der skabes løsninger vedrørende Nem ID 
og pengeløse banker.

At medarbejderne har kompetencer til at 
vejlede og introducere IT løsninger, der kan 
gøre hverdagen nemmere for borgere med 
funktionsnedsættelse.

Målsætninger

Fokusområder
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Artikel 22 – Respekt om privatliv
Ingen person med handicap må uanset bopæl eller boform udsættes for vilkårlig eller ulovlig ind-
blanding i sit privatliv eller familieliv, sit hjem eller sin brevveksling eller andre former for kommuni-
kation, eller for ulovlige angreb på sin ære og sit omdømme. 
 

At pårørende skal inddrages til at hjælpe 
handicappede, når den handicappede har 
behov for det, og ønsker det.

At antallet af hjælpere hos den enkelte bor-
ger med handicap minimeres for at hindre, 
at der kommer mange forskellige persona-
ler ind i handicappedes hjem.

At der er mulighed for midlertidigt ophold, 
aflastning eller afløsning, når den unge 

handicappede og dennes familie har behov 
for det.

At der bliver foretaget individuel vurdering 
af den enkeltes behov i forhold til at kunne 
bo i eget hjem.

At der er mulighed, for at borger kan vælge 
mellem flere ligestillede boformer.

I Lolland Kommune skal borgere med 
nedsat funktionsevne opleve størst mulig 
selvbestemmelse i deres hverdag. Der skal 
derfor være respekt om handicappedes bo 
situation og privatliv. 

I Lolland Kommune skal omgangsformen 
mellem medarbejdere og borgere med ned-
sat funktionsevne være præget af inddra-
gelse, dialog og respekt i dagligdagen. Der 
er tavshedspligt om fortrolige oplysninger.

I Lolland Kommune skal det, med ud-
gangspunkt i kommunens serviceniveau 
og kvalitetsstandarder, gøres tilgængeligt 
for borgere med handicap at få tildelt de 
hjælpemidler, som er nødvendige for, at de 
i videst muligt omfang kan leve som andre, 
f.eks. hvad angår indretning af eget hjem. 
Kvalitetsstandarderne findes på  
www.lolland.dk

Målsætninger

Fokusområder

FN´s Handicapkonvention – Udvalgte artikler
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Artikel 24 – Uddannelse
Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til uddannelse. 
Deltagerstaterne skal gøre det muligt for personer med handicap at lære sociale og livsudviklende 
færdigheder, for at lette deres fulde deltagelse i uddannelse og som medlemmer af samfundet på 
lige fod med andre.

I Lolland Kommune anser uddannelse og 
livslang læring for borgere med funktions-
nedsættelse som en rettighed og et nød-
vendigt fundament for deltagelse i samfun-
det på lige vilkår med andre. 

At der, i alle fagområder i Lolland Kommu-
ne, arbejdes ud fra et udviklingsperspektiv 
i tilgangen til borgere med handicap.

At det sikres, at borgerne oplyses om mu-
lighederne for uddannelse samt beskæfti-
gelse for borgere med handicap. Især skal 
der satses på, at de unge med handicap får 
adgang til både uddannelse og beskæftigel-
se.

At der sættes fokus på STU-uddannelser 
til de handicappede, som er berettiget til 
dem. Der skal være overensstemmelse 
mellem UU og STU. De enkelte sektorer 

skal have et helhedssyn, således at sekto-
rerne arbejder sammen om opgaveløsnin-
gen omkring den enkelte borger.

At forældrene støttes i deres forældrean-
svar.

At folkeskolen skal være inkluderende for 
børn med handicap, samtidig med at der er 
specialiserede skoletilbud til børn med han-
dicap, som ikke kan rummes af folkeskolen.

At der sikres et fagligt samarbejde på 
tværs af sektorerne: dagtilbud – skole og 
social- og arbejdsmarked.

Målsætninger

Fokusområder

FN´s Handicapkonvention – Udvalgte artikler
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Deltagerstaterne skal træffe effektive og passende foranstaltninger, for at gøre det muligt for perso-
ner med handicap at opnå og opretholde den størst mulige uafhængighed, fuld fysisk, psykisk, social 
og erhvervsmæssig formåen, samt fuld inkludering og deltagelse i alle livets forhold. 
 

I Lolland Kommune skal habiliterings- og 
rehabiliteringstilbud til borgere med nedsat 
funktionsevne fremmes. Som led i den pro-
ces, skal der være konstant fokus på

efter- og videreuddannelse af personale og 
øvrige fagfolk.
I Lolland Kommune skal der arbejdes med 
at inddrage frivillige kræfter. 

At medarbejdere, som arrangerer offentlige 
møder, kender til Lolland Kommunes handi-
cappolitik, herunder reglerne om tilgænge-
lighed for deltagelse i det lokale samfund.

At de teknologiske muligheder bliver ind-
draget i alt nybyggeri, således at både bor-
gere med og uden handicap kan bebo dem.

At der skabes tilgængelighed for alle borge-
re i alle kommunens bygninger, som f.eks. 
gør det muligt at deltage i byrådsmøder 
mv.

Fokusområder

Målsætninger

Artikel 26 – Habilitering og rehabilitering

FN´s Handicapkonvention – Udvalgte artikler
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Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at arbejde på lige fod med andre, 
hvilket omfatter retten til at kunne tjene til livets ophold ved beskæftigelse, som de selv frit vælger, 
eller påtager sig på et arbejdsmarked og i et arbejdsmiljø, der er åbent, inkluderende og tilgænge-
ligt for personer med handicap. 

I Lolland Kommune skal borgere med 
funktionsnedsættelse som udgangspunkt 
have tilbudt en meningsfuld beskæftigelse 
for at styrke deres potentialer, arbejdsevne 
og selvværd samt muligheder for at yde 
bidrag til samfundet på lige fod med andre.

I Lolland Kommune arbejdes der for, at det 
lokale arbejdsmarked skal udvikle et socialt 
engagement for at fremme ansættelse af 
borgere med funktionsnedsættelse.

At der, i alle fagområder i Lolland KommuAt 
borgere på førtidspension gives mulighed 
for at komme helt eller delvist tilbage på 
arbejdsmarkedet.

At Lolland Kommune prioriterer at ansætte 
borgere med handicap i flexjob og job på 
særlige vilkår.

At der arbejdes med at tilknytte mentor-
ordninger for nyansatte handicappede.

At der skal fokuseres på de gode historier 
fra arbejdslivet, hvor der med fantasi og 
omstillingsparathed i virksomhederne er 
skabt gode succeshistorier ved at ansætte 
mennesker med handicap. Formålet er at 
inspirere andre virksomheder til lignende 
ansættelser.

At der skal oplyses om det sociale engage-
ment i det offentlige, således at det bliver 
en naturlig mulighed at ansætte mennesker 
med handicap.

At der skal være mulighed for at komme i 
beskyttet beskæftigelse. Den beskyttede 
beskæftigelse skal være af så alsidig ka-
rakter, at den kan inspirere og motivere 
borgerne.

At den beskyttede beskæftigelse skal være 
tilgængelig. Ved en afsides placering skal 
der være transport muligheder.

Fokusområder

Målsætninger

Artikel 27 – Arbejde

FN´s Handicapkonvention – Udvalgte artikler
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Deltagerstaterne skal sikre personer med handicap politiske rettigheder og muligheden for at nyde 
dem på lige fod med andre. 
 

I Lolland Kommune skal borgere med 
handicap fuldt ud, direkte eller gennem frit 
valgte repræsentanter, kunne deltage i det 
politiske og offentlige liv på lige fod med 

andre. Borgere med handicap har både 
ret til, og skal have mulighed for at afgive 
deres stemme og modtage valg.

At der er fysisk tilgængelige rammer på 
valgstederne og i stemmeboksene.
At alle borgere har mulighed for at stem-
me, og at der herunder arbejdes for til-
gængelighed til valgstederne

At der skal informeres om muligheden for 
at stemme hjemme. Informationen kan 
være på hjemmesiden, kommunens fa-
cebook, eller ved at personale oplyser og 
støtter borgerne, når der er valg. 

At Politikerweb er brugervenlig og tilgæn-
gelig. Der skal være mulighed for højtlæs-
ning, varierede skriftstørrelser og informa-
tioner om fjernsynsdækning af offentlige 
byrådsmøder.

At der skal stilles de nødvendige hjælpe-
redskaber til rådighed for handicappede, 
som ønsker at opstille til tillidsposter og 
valg.

Målsætninger

Fokusområder

Artikel 29 – Deltagelse i det politiske og offentlige liv

FN´s Handicapkonvention – Udvalgte artikler
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Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at tage del i kulturlivet på lige fod 
med andre, og skal træffe alle passende foranstaltninger.

Deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger, som gør det muligt for personer med handi-
cap at udvikle og udnytte deres kreative, kunstneriske og intellektuelle potentiale, ikke alene til gavn 
for dem selv, men også til berigelse af samfundet. 

I Lolland Kommune skal borgere med han-
dicap have lige adgang til kulturlivet.

I Lolland Kommune arbejdes der for at 
fremme tilgængeligheden og adgangen til 
film, teatre, fjernsynsprogrammer og andre 
kulturaktiviteter. Borgere med handicap 
skal i videst muligt omfang kunne deltage i 
almene idrætsaktiviteter på alle niveauer.
I Lolland Kommune skal handicappede 

have mulighed for at arrangere, udvikle og 
deltage i handicapspecifikke idrætsaktivite-
ter og rekreative tilbud. 

I Lolland Kommune skal børn med han-
dicap på lige fod med andre børn have 
adgang til at deltage i leg, rekreative tilbud 
samt fritids- og idrætsaktiviteter, herunder 
også aktiviteter i skolesystemet. 

At der fortsat skal tildeles foreningslivet 
de nødvendige ressourcer for at sikre, at 
handicappede kan deltage i fritidsaktivite-
ter mv. Puljerne til området skal bevares, 
herunder § 79, støtten i § 18 til handi-
caporganisationer, Kultur & Fritids puljer, 
initiativer mv.

At Handicapforeninger kan annoncere re-
levante aktiviteter på Lolland Kommunes 
sider i lokalaviserne.

At Handicapforeninger inden for de gene-
relle retningslinjer kan få omtalt relevan-
te aktivitetstilbud og foredrag på Lolland 
Kommunes facebookside.

At der på kommunens hjemmeside er hen-
visning til facebooksiden.

At der kan indsamles viden til inspiration 
for foreninger, som gør en særlig indsats på 
handicapområdet, samt at der, hvis organi-
sationer og foreninger retter henvendelse 
herom kan tilbydes vejledning og undervis-
ning om handicap, således det bliver muligt 
at integrere handicappede i disse.

Målsætninger

Fokusområder

Artikel 30 – Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt

FN´s Handicapkonvention – Udvalgte artikler



Værdier for social- og psykiatriområdet  
i Social- og arbejdsmarkedssektoren

Ligeværdighed – Respekt - Troværdighed – Tillid - Åbenhed – Dialog
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Værdierne er:

Der henvises til beskrivelsen af værdierne i Social- og psykiatripolitikken for 2015-2018.
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Lolland Kommune 
Social- og Arbejdsmarked

Jernbanegade 7
4930 Maribo

www.lolland.dk
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