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•	At	medvirke	aktivt	til	at	fremme	en	udvikling,	hvor	den	 
 enkelte borger med funktionsned sættelser på en respektfuld   
 måde oplever selvbestemmelse og gives muligheder for at   
 udnytte egne ressourcer bedst muligt. 

•	At	der	tilbydes	borgere	med	funktionsned		sættelser	 
	 og	deres	familier	en	differentieret,	sammenhængende	og	 
	 helhedsorienteret	kommunal	service,	hvor	højest	mulig	grad		
	 af	selvhjulpenhed,	sundhed	og	livskvalitet	tilgodeses.	

•	At	sikre,	at	borgere	med	funktionsnedsættelser	får	mulighed			
 for en tilværelse i egnede boliger. 

•	At	medvirke	til,	at	borgere	med	funktionsned	sættelser	gives		
 muligheder for et aktivt liv på lige vilkår med borgere uden 
 funktionsnedsættelser
 
•At Kerteminde Kommune skal være et godt sted at være
 gæst som handicappet 

Det er Kerteminde Byråds 
overordnede handicappolitiske 
målsætning:
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Fundamentet for Kerteminde  
Kommunes Handicappolitik 2015-
2018	er	FN’	rettighedskonvention,	 
FN’s standardregler samt princip-
perne i den danske regerings handi-
cappolitik. Især tre begreber heri 
danner fundament for Kerteminde 
Kommunes Handicappolitik:

Ligebehandling – alle uanset 
handicap skal have mulighed for  
at deltage i samfundslivet.

Kompensation – der skal være 
ydelser	og	hjælpeforanstaltninger	 
til at minimere og kompensere  
for konsekvenserne af en funktions-
nedsættelse.

Sektoransvar – hver enkelt sektor 
har	selv	ansvaret	for,	at	der	tages	
hensyn til borgere med funktions-
nedsættelser på deres område.

Vision
Kerteminde Kommune skal være et 
godt	sted	at	bo,	leve,	uddanne	sig	
og	arbejde	for	alle	borgere,	uanset	
handicap.

Værdier
•	Mennesket	før	handicappet
•	Mangfoldighed	og	gensidig	respekt
•	Helhed	og	tidlig	indsats
•	Samarbejde	og	deltagelse
•	Selvbestemmelse	og	medansvar

Baggrund

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap 
(FN’s handicapkonvention) af 2006 

http://www.dch.dk/content/konventionsteksten
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•	Inkluderende	daginstitutioner,		
 skoler og ungdomsuddannelser
•	Et	rummeligt	arbejdsmarked
•	Kultur-	og	fritidstilbud	for	alle
•	Gode	boliger	og	botilbud
•	Bedre	tilgængelighed
•	Aktiv	samfundsdeltagelse
•	Kvalitet	i	indsatsen	for	borgere		
 med funktionsnedsættelser.

Det	fremgår	heraf,	at	den	overord-
nede målsætning for Handicappoli-
tikken	er	det	tilgængelige	samfund,	
defineret som det samfund hvor 
handicappede/borgere med funk-
tionsnedsættelse har mulighed for 
at deltage i samfundslivet på lige 
fod med andre.

På denne baggrund har Byrådet  
vedtaget,	at	Handicappolitikken	skal	
fokusere	på	følgende	indsatsområder:

1. Boliger
2. Tilgængelighed i de fysiske  
  omgivelser 
3. Kommunal forvaltning
4. Daginstitutioner og skoler
5. Uddannelse og beskæftigelse
6. Fritid og livskvalitet 
7. Revision

Handicappolitikken	er	et	forsøg	 
på,	så	konkret	som	muligt,	at	for-
pligte alle i det kommunale system  
til – ud fra sektoransvar og 
lighedsprincippet – at indtænke 
handicapegnet	hed	i	alt,	hvad	 
de foretager sig. Derfor afholder 
Handicaprådet én gang i hver  
valgperiode	dialogmøder	med	fag-
udvalgene i kommunen med  
henblik på etablering af et fremtidigt 
samarbejde.

De enkelte fagforvaltninger udnævner 
en	medarbejder	til	kontaktperson/
ambassadør	for	Handicappolitikken.	

Det	er	Byrådets	håb	og	forventning,	
at alle vil bidrage og sætte det gode 
eksempel og herigennem medvirke 
til	den	holdningsændring,	der	er	
nødvendig,	for	at	Handicappolitikken	
skal lykkes.

Mål
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Borgere med funktionsnedsættelser skal i videst mulig  
omfang have mulighed for egen selvstændig bolig i selvvalgt 
lokalområde.

Målsætning
Handicap- og ældreboliger skal som minimum være torums 
boliger, og de forudsættes naturligvis at opfylde lovens krav til 
handicapegnethed.	De	skal	etableres,	så	de	enkelte	lokalom-
råder tilgodeses bedst muligt.

I	tilfælde	af	pludselig	opstået	handicap	skal	den	handicappede,	
hvis	denne	ønsker	det,	i	videst	mulig	omfang	kunne	forblive	
i	egen	bolig	–	alternativt	forpligtiger	kommunen	sig	til,	at	
etablere	en,	for	de	specifikke	funktionsnedsættelser,	relevant	
bostøtte	ordning.

Kommunen	skal	arbejde	på	at	få	etableret	boligtilbud,	så	 
borgere	med	funktionsnedsættelser	kan	forblive	i	hjemkommunen.	
Særlig	opmærksomhed	skal	rettes	mod	de	unge	fra	15	år	 
og opefter.

De handicappedes behov skal inddrages som en naturlig  
del af beslutningsprocessen ved nybyggeri såvel som ved 
ombygning/renovering.	Det	er	vigtigt,	at	handicapegnethed	 
indtænkes helt fra starten af planlægningsprocessen og i 
selve	udførelsen	af	byggeriet.	Dette	gælder	både	ved	privat	
og offentligt byggeri.

1. Boliger

Bygningsreglementet 2010 (BR2010), se mere på: 
www.handicap.dk/politik/tilgaengelighed/fakta/fysisk/ lovgivning
Rådgivende organ Godadgang på: 
www.godadgang.dk
Handicaprådet tilbyder konsulentbistand via DH (Danske Handicaporganisationer):
www.handicap.dk/
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2. Tilgængelighed i de fysiske omgivelser

Baggrund
Det er en vigtig betingelse for borgere med funktionsnedsæt-
telsers	deltagelse	i	samfundslivet,	at	der	tages	hensyn	til	de	
særlige tilgængelighedsbehov. Tilgængelighed er både fysisk 
tilgængelighed	til	byer,	bygninger,	kulturoplevelser	og	natur	i	
form af attraktiv forbindelse og tidssvarende infrastruktur.  
Tilgængelighed	er	også	et	varieret	servicetilbud,	og	mulighed-
erne for, på en let måde, at finde relevant information.

Målsætning
Byrådet har som mål:
•	At	øge	den	fysiske	tilgængelighed	og	give	øgede	 
 udfoldelsesmuligheder for borgerne. 
•	At	fremme	etablering	af	mobilmaster	og	kabler,	der	kan	 
 medvirke til bedre digitale forbindelser over hele kommunen. 
•	At	den	digitale	kontakt	og	dialog	med	borgerne	udvikles	 
 for at sikre adgang til relevant og opdateret viden samt  
	 en	række	selvbetjeningsløsninger	på	kommunens	hjemme-	 	
	 side,	og	samtidig	tilbyde	hjælp	og	støtte	til	de	borgere,	som		 	
	 ikke	kan	betjene	sig	selv.	
•	At	der	på	længere	sigt	udarbejdes	en	tilgængelighedsdata-	 	
	 base,	der	giver	overblik	og	sikrer	en	bedre	tilgængelighed	 
	 for	alle	kommunens	borgere	og	gæster,	herunder	også	 
 tilgængelighed for handicappede og gangbesværede.
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Borgere	med	funktionsnedsættelser	skal	i	størst	muligt	 
omfang	have	let	adgang	til	bygninger,	gader,	parker	og	øvrige	
anlæg,	herunder	særligt	offentlige	transportanlæg.

Handicaprådet har særligt fokus på
•	Anlæg	af	fortove,	stier	m.v.	med	belægning	af	hård	overflade.	
•	Indtænkning	af	handicaptilgængelighed	ved	nye	lokalplaner		
 – f.eks. havneområdet 
•	Indtænkning	af	handicaptilgængelighed	ved	etablering	af		 	
 naturområder – beplantning/dufte 
•	Lys-	og	lydsignaler	ved	fodgængerovergange	
•	Opslag	på	standere	placeres	i	rigtig	højde	

Kommunen	har	en	særlig	forpligtelse	til	at	arbejde	for,	at	
eksisterende	kommunale	byg	ninger	indrettes,	så	handicappedes	
adgang	er	uden	hindringer.	Herunder	også	fyldestgør		ende	
skiltning.	Kommunen	skal	arbejde	på	at	forbedre	de	offentlige	
toiletter,	så	de	bliver	mere	handicapegnede.

Kommunen skal gennem sin rolle som byggemyndighed og 
på	anden	måde	tilskynde	til,	at	også	privat	byggeri,	herunder	
særligt	detailhandelsbutikker,	sundheds-	og	behandlingsinstitu-
tioner	og	byggeri	i	servicesektoren	i	almindelighed,	indrettes	
handicapegnet.

Kommunen	skal	på	sin	hjemmeside	etablere	en	til-
gængelighedsdatabase hvoraf det skal fremgå hvorledes 
tilgængeligheden er på de forskellige kommunale bygninger 
og	anlæg	mv.	Det	skal	ligeledes	fremgå,	hvor	der	er	placeret	
handicaptoiletter	og	handicapparkering	i	Kerteminde	Kommune,	
således	at	turister	og	besøgende	kan	skaffe	sig	orientering	
herom. Tilgængeligheden i den offentlige transport skal 
også beskrives i denne forbindelse.

2. Tilgængelighed i de fysiske omgivelser
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Registrering af tilgængeligheden:
Tilgængeligheden	registreres	og	opdateres	løbende	på	 
samtlige	kommunale	bygninger	og	anlæg,	herunder	også	
idrætsanlæg	(inkl.	de	selvejende	institutioner).	Kirkerne	 
omfattes	også	af	registreringen,	selvom	de	ejes	af	staten.	
Samtidig	registreres	også	tilgængeligheden	i	de	offentlige	
transportmidler.

Tidsplan:
Registreringen	er	ikke	udført	og	oversigten	er	ikke	tilgængelig	
for	borgere	med	funktionsnedsættelse.	Det	er	målet,	at	 
registrering	og	oversigt	udarbejdes	over	den	næste	4	årige	
periode.

Annoncering/offentliggørelse:
Ved	annoncering	og	anden	offentliggørelse	af	lejlighedsar-
rangementer skal handicapegnetheden generelt markeres.

2. Tilgængelighed i de fysiske omgivelser

Bygningsreglementet 2010 (BR2010), se mere på:
www.handicap.dk/politik/tilgaengelighed/fakta/fysisk/lovgivning
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Det er Byrådets vision:
•	At	tilgængeligheden	til	offentlige	bygninger	løbende	forbedres.	
•	At	sikre	let	adgang	til	information	om	adgang	og	muligheder		
 for personer med forskellige handicap. (Se afsnit om  
 tilgængelighedsdatabasen under punkt 2).
•	At	der	i	alle	livets	forhold	gives	borgere	med	fysisk	og		 	
 psykisk handicap lige muligheder for at være en del af  
 samfundet, og deltage på egne vilkår i det almindelige  
 samfundsliv på lige fod med ikke-handicappede borgere. 
•	At	borgere	med	psykiske	og	sociale	problemer	gennem		 	
	 hjælp	til	selv-hjælp	får	mulighed	for	at	tage	ansvar	for	egen			
 tilværelse og får et godt liv. 
•	At	indsatsen	ydes	med	respekt	for	og	medinddragelse		 	
 af den enkelte borger med henblik på at udvikle egne  
 ressourcer.

Baggrund
Kerteminde Kommunes handicappolitik skal være med til at 
sikre,	at	borgere	med	funktionsnedsættelser	(børn	og	voksne)	
så vidt muligt kan indgå i samfunds livet på lige fod med  
kommunens	øvrige	borgere.

Målsætning
Kommunens handicappolitik skal være kendt og synlig i alle
afdelingerne.	Medarbejderne	skal	kende	de	overordnede	
målsætninger	og	indtænke	dem	i	det	daglige	arbejde.

For	at	sikre	et	højt	vidensniveau	skal	kommunens	 
medarbejdere	følge	udviklingen	på	handicap	områderne	via	
efteruddannelse	og	temadage,	jvf.	ansættelsesforhold.
I	dialogen	og	problemløsningen	skal	der	være	respekt/støtte	
omkring den handicappedes ansvar for eget liv.

3. Kommunal forvaltning Vision
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De	nødvendige	hjælpemidler,	herunder	hjælpere,	ledsagere,	
etc.,	skal	stilles	til	rådighed	i	såvel	familie	som	i	de	offentlige	
institutioner	til	gavn	for	såvel	bruger	som	medarbejder.

Handicaprådet eller andre relevante brugerorganisationer  
skal	indgå	som	naturlige	samarbejdspartnere	i	relevante	 
opgaveløsninger.

Ved	indkøb	af	IT	bør	tænkes	universelt	således,	at	materialet	
er	anvendeligt	for	alle	–	frem	for	udvikling	af	specialløsninger.

Tilfredshedsundersøgelse
Der	skal	foretages	tilfredshedsundersøgelser	på	kommunal	
service	hvert	andet	år	i	form	af	spørgeskemaer.

Efteruddannelse
Der skal være midler til rådighed til efteruddannelse for  
medarbejdere	især	i	primærfunktioner.
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Et	bærende	mål	for	dagtilbud	og	skolevæsenet	er,	”at	børnene	
dannes	som	dygtige	og	livsduelige	mennesker”.	I	Kerteminde	
Kommune	lægges	der	vægt	på,	at	alle	børn	trives	i	dagtilbuddene	
og skolen og udvikler sig positivt som mennesker.

Kerteminde	Kommunes	skolevæsen	har	siden	2011	arbejdet	
med inklusion. Kerteminde Kommunes tanker om inklusion 
bygger	på	Børne-	og	Ungepolitikken	og	Skolepolitikken	 
samt	på	Ministeriet	for	Børn	og	Undervisnings	definition	 
på	inklusion:	”En	elev	med	særlige	behov	er	inkluderet,	når	 
eleven har udbytte af almenundervisningen, og deltager  
aktivt	i	det	sociale	fællesskab	i	en	almenklasse”.

Kerteminde	Kommune	arbejder	ud	fra	en	helhedsskoletankegang,	
hvor	skole	og	SFO	virker	som	én	organisation.	Skolerne	er	
bevidste om at anvende pædagogers og læreres forskellige 
kompetencer i forhold til at udvikle elevernes faglige og  
sociale kompetencer i et stærkt og trygt fællesskab i en  
sammenhængende skoledag. I årene frem vil organiseringen 
af	skolehverdagen	stadig	udvikles	og	understøttes	af	kommunens	
inklusionsprojekt	for	de	0	–	18	årige.

Baggrund
At	blive	forældre	til	et	handicappet	eller	sen	handicappet	barn
er en kolossal omvæltning i ens liv. Kerteminde Kommune  
tilstræber,	at	adgangen	til	hjælp	og	støtte	fra	det	offentlige	
kan	foregå	så	enkelt	som	muligt.	Der	skal	ydes	den	nødvendige	
kompensation,	så	familien	kan	fungere	på lige vilkår med andre,	
og således at den handicappede kan få de bedste udviklings-
muligheder.	Sagsbehandling	foregår	i de relevante afdelinger
for at sikre bedst mulig ekspertise og vejledning. 

Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig  
familievejlederordning	for	familier	med	børn	under	18	år	med	

4. Daginstitutioner og skoler
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betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Vejledningen	skal	tilbydes,	inden	for	3	måneder	efter	at	 
kommunalbestyrelsen	har	fået	kendskab	til,	at	funktionsned-
sættelsen er konstateret. Der er mulighed for at hente råd og 
vejledning	hos	PPR	og	handicapteamet	i	Børn	og	Unge	regi.	
Der	skal	foretages	undersøgelser	og	vurderinger	med	henblik	
på	specialpædagogisk	bistand	og	skoleplaceringer.	De rele-
vante afdelinger skal	tilbyde	faglig	vejledning	og	bistand	til
børn	i	dagtilbud	og	skoler,	ofte	i	samarbejde	med	interne	og/
eller	eksterne	samarbejdspartnere.

Målsætning
Der	skal	sikres	et	tæt	samarbejde	og	kontakt	med	forældre	 
til	handicappede	børn	eller	med	den	handicappede.

Der	skal	være	et	tæt	samarbejde	og	en	koordinering	af	indsatsen	
mellem	de	forskellige	brugere,	og	kommunale	forvaltninger.

Den handicappede og/eller dennes familie skal have den bedst 
mulige	rådgivning,	som	skal	tilpasses	den	enkelte.	Den	handi-
cappede og/eller dennes familie skal inddrages i processen 
omkring	tilrettelæggelse	af	støtte.

Det	tilstræbes	så	vidt	muligt,	at	den	handicappede	kan	 
tilbydes	et	relevant	dagtilbud,	skole,	SFO	eller	uddannelsestilbud	
i	hjemkommunen,	som	kan	tilgodese	den	handicappedes	 
særlige behov og dermed sikre bedst mulig udvikling.  
Der skal tilstræbes en gensidig integration i de kommunale  
tilbud.	Såfremt	den	handicappede	ikke	kan	integreres	i	det	
kommunale	tilbud,	skal	der	så	vidt	muligt	stilles	et	fynsk	tilbud	 
til rådighed.

Unge med handicap skal så vidt muligt have adgang til samme 
uddannelsestilbud som andre. Der skal tilbydes kompenserende 
undervisningsmateriale efter behov.
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Baggrund
Et	rummeligt	og	socialt	ansvarligt	arbejdsmarked	skal	sikre	
borgere med funktionsnedsættelsers mulighed for fasthold-
else	på	arbejdspladsen,	integration	på	det	almindelige	ar-
bejdsmarked	på	ordinære	aftalevilkår,	eller,	når	dette	ikke	
er	muligt,	fremme	borgere	med	funktionsnedsættelsers	
beskæftigelse	gennem	etablering	af	fleks-	og	løntilskudsjob	
eller særlig tilrettelagt undervisning.

I	Kerteminde	Kommune	er	det	et	mål,	at	flere	unge	gennemfører	
en	ungdomsuddannelse,	og	at	det	generelle	uddannelses-
niveau i kommunen hæves. Derfor er der på tværs af de 
kommunale	afdelinger	udviklet	et	tværsektorielt	samarbejde	
mellem	de relevante afdelinger	–	herunder	CUBA	(Center	for
uddannelse,	beskæftigelse	og	aktivitet	med	særlig	tilrettelagt
undervisning),	UUO	(Ungdoms-	og	uddannelsesvejeledning
Odense),	samt	10.	KlasseCentret,	overbygnings	skolerne.	

Målsætning
Det	er	Kerteminde	Kommunes	mål,	at	personer	med	handicap	 
så vidt muligt får samme muligheder som befolkningen i 
øvrigt,	hvad	angår	uddannelse	og	job,	herunder	at	udnytte	
deres	arbejdsevner	via	generelle	og	individuelle	tilbud.

Kerteminde	Kommune	skal	medvirke	til,	at	personer	med	
handicap	integreres	indenfor	det	rummelige	arbejdsmarked.

Kerteminde	Kommune	skal	medvirke	til,	at	skabe	arbejdsmiljøer	
og	arbejdsvilkår,	som	tager	hensyn	til	den	enkeltes	fysiske	og	
psykosociale behov og evner.

Personalepolitik
Kerteminde Kommune skal i forbindelse med revision af  
personalepolitikken	udarbejde	en	politik,	som	er	rummelig	nok	

5. Uddannelse og beskæftigelse
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for	borgere	med	funktionsnedsættelse,	for	derved,	at	fremstå	
som	forbillede	i	forhold	til	social	ansvarlighed	samt	synliggørelse	
overfor	det	private	arbejdsmarked.

Ansættelsespolitik
Ved stillingsopslag skal der ydes en indsats for tiltrækning af 
handicappede	ansøgere.	Kerteminde	Kommune	skal	tilstræbe,	
at der inden 2018 er ansat minimum 5% handicappede i  
fleks-	og	løntilskudsjobs.

Udbud og licitationer
I	forbindelse	med	udbud	og	licitationer,	skal	det	i	videst	muligt	
omfang	tilstræbes,	at	den	valgte	entreprenør	og	lign.	forpligtiges	
til,	at	ansætte	personer	på	særlige	vilkår.
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Baggrund
En	høj	livskvalitet	er	blandt	andet	betinget	af	muligheder	for	
at deltage i fritids- og kulturaktiviteter. Borgere med funktions-
nedsættelser skal derfor ikke være afskåret fra at deltage i 
fritids- og kulturaktiviteter.

Målsætning
Borgere med funktionsnedsættelser skal på lige fod med  
andre	sikres	adgang	til	den	løbende	information	om	fritids-	 
og kulturaktiviteter i Kerteminde Kommune. Informationen 
skal	gøres	tilgængelig	på	det	læsemedium,	som	passer	den	 
enkelte bruger.

Frivillige initiativtagere og alle andre udbydere af fritids-  
og	kulturtilbud	tilskyndes	til	og	støttes,	i	at	tilbyde	et	alsidigt	 
og	varieret	udbud	af	fysiske	aktiviteter,	fritidsundervisning	
m.m.,	der	tager	hensyn	til	handicappedes	ønsker	og	behov.	 
Handicappede	støttes	i	efter	eget	ønske	at	tage	del	i	udbuddet	
af fritids- og kulturtilbud.

Annoncering/offentliggørelse
Ved	annoncering	og	anden	offentliggørelse	af	fritids-	og	 
kulturtilbud skal handicapegnetheden generelt markeres.

6. Fritid og livskvalitet  

7. Revision

Handicappolitikken	revideres	hvert	fjerde	år	i	begyndelsen	af	
hver	byrådsperiode,	samt	hvis	der	sker	væsentlige	ændringer	
i lovgivningen.
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