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1. Indledning 
En handicappet borger- eller dennes pårørende – vil, som følge af sit handicap jævnligt komme 
i kontakt med kommunen og kommunens medarbejdere. Det vil ofte være i situationer, hvor 
den handicappede efterspørger eller får leveret kommunale ydelser af forskellig karakter. Det 
drejer sig om information, rådgivning, undervisning, sociale ydelser, praktisk bistand, 
kulturelle tilbud o.s.v. Derfor har kommunens politik og engagement på området stor 
betydning for det liv, et menneske med handicap kan leve.   
Det vigtigt, at denne kontakt mellem ”myndigheden” og den handicappede foregår i en åben 
og ligeværdig atmosfære, som sikrer en god dialog og et godt samarbejde imellem kommunen 
og den handicappede.  
Kommunen ønsker at være engageret og interesseret i, at sikre lige vilkår for handicappede 
borgere i alle livets forhold. For kommunen er det relevant at formulere en sammenhængende 
politik for, hvordan man på denne baggrund tilrettelægger og udvikler sine tilbud til 
kommunens handicappede borgere indenfor alle relevante områder. Den kommunale 
handicappolitik omfatter alle forvaltningsområder. 
  
2. Formål 
Med udformning af en handicappolitik ønsker Mariagerfjord Kommune: 

- at markere sig som en handicapvenlig kommune.  
- at sikre et godt samarbejde og dialog med kommunens handicappede borgere.  
- at forbedre den daglige opgaveløsning, hvor det er muligt.  
- at kvalitetssikre den fremadrettede planlægning.  



- at udbygge personalets viden om handicapforhold. 
  
Alle medarbejdere skal på deres arbejdsområde kende de overordnede målsætninger og 
ledelsen ønsker, at alle medarbejdere aktivt tænker handicapområdet ind i det løbende 
arbejde.  
  
3. Grundlæggende holdninger 
Mariagerfjord Kommunes handicappolitik bygger på holdninger, visioner og målsætninger for 
fremtiden, der skal være med til at sikre mennesker med handicap lige muligheder ud fra egne 
præmisser. 

- Som udgangspunkt anses mennesker med handicap for at være en ressource, hvis 
evner og kompetencer skal udvikles og bruges optimalt.  

- Arbejdet på handicapområdet skal være udviklingsorienteret. Det betyder, at viden, 
erfaringer og forskning på handicapområdet opsamles, videregives og bruges i 
Mariagerfjord Kommune. 

- Både brugere og pårørende skal inddrages i udviklingen og prioriteringen på 
handicapområdet og dermed sikres indflydelse.  

- Der skal ydes en særlig indsats for svage grupper. Det kan f.eks. være personer 
uden socialt netværk eller personer, som har et omfattende psykisk og/eller fysisk 
handicap.  

- Mariagerfjord Kommunens ansatte skal planlægge og udføre deres arbejde sådan, 
at mennesker med handicap oplever en sammenhæng i de givne tilbud.  

- Mennesker med handicap, pårørende og ansatte er ligeværdige parter, som alle 
indgår aktivt i samarbejdet om de ønsker, behov og muligheder, der er for den 
pågældende person med handicap.  

- Informationer fra kommunen skal formidles, så alle kan forstå den. Hvor det er 
nødvendigt, skal der være særlig opmærksomhed på, at modtageren forstår 
budskabet. 

  
4. Indsatsområder 
Handicapområdet skal indarbejdes og synliggøres i forbindelse med den årlige vedtagelse af 
indsatsområder.  
  
5. Generelle mål 
Hvor det er nødvendigt for at imødekomme hensynet til handicappede borgere, nedsættes 
arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne.  
Handicaprådet indgår som en naturlig samarbejdspartner i alle for dem relevante sager på et 
overordnet plan.  
Den enkelte handicappede skal ved henvendelse til kommunen kunne få kommunale 
oplysninger i en for pågældende tilgængelig form. 
  
6. Målsætninger  
 
6.1 Det tekniske område 
Den fysiske planlægning tilrettelægges med henblik på at opnå uafhængighed, 
bevægelsesfrihed og sikkerhed for handicappede borgere.  
Mennesker med handicap skal sikres gode adgangsforhold, når der opføres nyt byggeri eller  
ved etablering af nye anlæg og der gøres en indsats for at ændre på og reducere eksisterende 
barrierer.  

- Den fysiske udformning skal følge den gældende lovgivning samt vejledninger 
f.eks.: Anvisninger/regler i DS 105 ”Udearealer for alle”.  

- Vejdirektoratets ”Handicapegnede veje” Bygningsreglementet .  
- Dansk Blindesamfunds ”Tilgængelighed i detaljen”.  

  
Der tilstræbes fuld tilgængelighed til:  



- Det offentlige rum: 
         Veje, torve, parkering, parker og anlæg, skove, strande m.v.  

- Offentlige bygninger: 
Bibliotek, rådhus, sportshaller, skoler, sundhedscentre og institutioner  

- Andre bygninger med offentlig adgang: 
Forretninger, museer, spisesteder m.v.  

Der sikres fuld tilgængelighed til:  
- Offentlig nybyggeri/nyanlæg  
- Nybyggeri /nyanlæg med offentlig adgang  
- Kollektiv trafik 

   
6.2 Kulturområdet 
Det skal tilstræbes, at Handicappede  har samme mulighed for såvel oplevelser som aktiv 
deltagelse i kultur- og fritidsliv som andre borgere.  
Frivillige initiativtagere tilskyndes til og støttes i at tilbyde et alsidigt og varieret udbud af 
aktiviteter og fritidsundervisning, der tager hensyn til handicappedes ønsker og behov.  
 
6.3 Information 
Information fra Mariagerfjord Kommune skal tilrettelægges i en sådan form, at mennesker 
med handicap kan forstå og bruge den. Det gælder information om såvel rettigheder og pligter 
i samfundslivet såvel som den information, der formidles i forbindelse med Mariagerfjord 
Kommunes serviceydelser og tilbud. Der lægges vægt på, at kommunens medarbejdere skal 
være i stand til at føre dialog med mennesker, der har kommunikationshandicap. 
Det skal være let at få adgang til information fra Mariagerfjord Kommune. Derfor er det 
nødvendigt: 

- at information er tilpasset borgernes forudsætninger og behov – både hvad 
         angår den sproglige udformning, som valg af medie.  

- at sikre borgerne adgang til den information, der sætter dem i stand til at tage vare 
på udvikling i deres egen hverdag 

- at sikre borgerne adgang til den information, der er nødvendig for at kunne deltage 
i den offentlige debat i Mariagerfjord Kommune.  

- at Mariagerfjord Kommunes hjemmeside skal være tilgængelig for alle.  
- at arbejde for, at hensyn til tilgængelighed prioriteres i udviklingen af de digitale 

selvbetjeningsløsninger hos Mariagerfjord Kommune. 
 
 
6.4 Børneområdet 
Det er Kommunens politik, at der ydes den nødvendige kompensation, så familier med et 
handicappet barn kan fungere så normalt som muligt, og barnet kan få de bedste 
udviklingsmuligheder i henhold til lovgivningen.  
Kommunen sikrer, at forældre til handicappede børn får skriftlig information om 
sagsbehandlingsforløb samt om tilbud og muligheder både kommunalt og på landsplan, når 
dette er relevant.  
Der skal udarbejdes en servicedeklaration om støtte til familier med handicappede børn.  
Sagsbehandlingen og valg af løsning sker i et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og 
kommune. Sagsbehandlingen baseres på en helhedsvurdering og skal være forståelig, 
gennemskuelig og koordineret. Det tilbydes, at en fast person står for koordineringen og de 
samlede tiltag, samt den tætte kontakt til familien. Dette vil i mange tilfælde være en 
sagsbehandler fra Specialrådgivningen. 
Indsatsen sker hurtigst muligt og dækker det aktuelle behov. Derfor  

- tilbydes barnet og familien behandlings- og optræningstilbud, der sikrer den  bedst 
mulige udvikling for barnet med henblik på, at barnet skal blive så selvhjulpet som 
muligt.  



- tilbydes barnet og familien de nødvendige hjælpemidler, behandlinger, optræning 
og aflastningsmuligheder, når der er behov der for.  

- gives der mulighed for støtte, således at familier kan møde andre familier med børn 
med samme handicap.  

- ydes der økonomisk dækning for merudgifter i forbindelse med handicappet sådan 
som gældende lovgivning foreskriver det. 

 
Kommunen kan evt. i samarbejde med andre kommuner tage initiativ til oprettelse og 
videreførelse af netværksgrupper til støtte for forældrene.  
  
  
6.5 Skole-, dag- og fritidstilbud 
Barnet skal have et relevant, pædagogisk dag- og fritids-tilbud, der sikrer den bedst mulige 
udvikling for barnet. Der lægges vægt på at give børnene og de unge et trygt og udviklende 
tilbud, samtidig med at forældrene oplever en reel opbakning .Tilbud til børn og unge med 
handicap skal derfor være baseret på kvalitet, erfaring og udvikling. 
Det skal sikres, at forældre til handicappede børn får skriftlig information om tilgængelighed til 
kommunens skoler, daginstitutioner og fritidsordninger samt om disses indhold og aktiviteter.  
Det skal sikres, at børn og unge med handicap har adgang til viden og lærdom ud fra den 
enkeltes egen situation, muligheder og ønsker. 
Såfremt barnet ikke kan integreres i det kommunale tilbud, skal der stilles et andet tilbud til 
rådighed, som tilgodeser det enkelte barns behov.  
Det skal tilstræbes, at pædagoger, lærere m.fl. får mulighed for at deltage i specialkurser om 
barnets handicap.  
Der skal sikres et tæt samarbejde og kontakt mellem skole-, dag- og fritidstilbud og 
forældrene til handicappede børn. 
  
6.6 Social- og Sundhedsområdet 
Det tilstræbes, at handicappede tilbydes individuelle løsninger, der kompenserer for 
handicappet og som giver mulighed for at leve på samme vilkår som jævnaldrende. Den 
handicappede inddrages i løsningen af konkrete problemer.  
Kommunen skal sikre, at handicappede får skriftlig information om sagsbehandlingsforløb samt 
om tilbud og muligheder både kommunalt og på landsplan. Rådgivningen tilpasses den 
enkeltes behov. Kommunen vil 

- medvirke til, at de nødvendige hjælpemidler og støtteforanstaltninger stilles til 
rådighed. 

- medvirke til, at handicappede tilbydes genoptræning og vedligeholdelses-træning 
med henblik på at bevare og/eller forbedre deres færdigheder og funktionsevne.  

- sikre at hjælpeforanstaltningerne bidrager til, at handicappede bliver så selvhjulpne 
i dagligdagen som muligt. 

- hvor et familiemedlem er handicappet, tilbyde familien afløsning eller aflastning 
efter en konkret individuel vurdering. 

Ekstern konsulentbistand benyttes, når kommunen ikke selv har tilstrækkelig viden inden for 
det enkelte område.  
  
6.7 Boligområdet 
Mennesker med handicap skal have mulighed for at bo i en bolig, der imødekommer personens 
særlige behov. 
Handicappede skal i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af deres handicap i h.t. 
lovgivningen. I vurderingen indgår også hensynet til, at familien kan fungere så normalt som 
muligt.  
Det tilstræbes, at handicappede bor i egen selvstændig bolig, hvis det ønskes.  
Handicappede, som ikke kan bo selvstændigt, tilbydes midlertidigt eller varigt ophold i en 
anden relevant bolig. 
 



 
 
6.8 Beskæftigelsesområdet 
Mariagerfjord  Kommune vil i samarbejde med arbejdsmarkedets parter bidrage til, at borgere 
med handicap kan deltage i det almindelige arbejdsliv og opnå eller fastholde beskæftigelse på 
det almindelige arbejdsmarked på lige vilkår med andre.  
Det skal sikres: 

- at arbejdsløshed ikke specielt rammer mennesker med handicap.  
- at Mariagerfjord Kommune tilstræber at ansætte mennesker med handicap 

i almindelige faste stillinger.  
- at den enkelte virksomhed på baggrund af behov og muligheder indgår frivillige 

aftaler om at skabe arbejdspladser med særlige ansættelsesvilkår.  
- at mennesker med så omfattende handicap, at beskæftigelse i almindelige 

virksomheder ikke er muligt, tilbydes anden beskæftigelse eller undervisning.  
 

7. Personlige ordninger 
Handicappede tilbydes hjælperordning, ledsagelse eller kontaktperson efter en individuel 
vurdering. 
  

8. Statusredegørelse 

Der udarbejdes en statusredegørelse 1 gang om året. Statusredegørelsen skal beskrive 
problemer/udfordringer og handleplan. Statusredegørelsen evalueres og synliggøres årligt, 
som en del af den almindelige opfølgning på indsatsområderne, således at man kan se,  hvor 
langt man er nået med opfyldelsen af Kommunes Handicappolitik. 
Byrådet skal årligt vurdere det næste års handicapmæssige indsats set i sammenhæng med 
kommunens mål – men også med hensyn til igangsætning af nye tiltag. 
  
9. Visioner 
Det skal være naturligt og selvfølgeligt for kommunens personale at medtage 
handicapaspektet i det daglige arbejde og i projektarbejde.  
Mariagerfjord Kommune skal, af sine handicappede borgere, opfattes som en handicapvenlig 
kommune, og som en kommune, der aktivt arbejder for at ligestille alle borgere i kommunen. 
  
Godkendt af Sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommune d.    /     2006 
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