Lige muligheder og trivsel
AABENRAA KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

POLITISK FORORD
Handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’
afløser Aabenraa Kommunes handicappolitik
fra 2013 ’Det gode hverdagsliv’.
Handicaprådet har været tæt inddraget i udarbejdelsen af politikken og de politiske udvalg har
givet bemærkninger i forhold til de af politikkens
indsatsområder, der er relevante for dem.
Tak til alle fra brugersiden i Handicaprådet og de
mange deltagere fra interesseorganisationer på
handicapområdet i Aabenraa Kommune. I har
ikke haft de bedste betingelser med en stram
tidsplan og nødvendige møder på video under
Covid-19 restriktioner.
Jeg er glad for resultatet og Byrådet kan være
tilfreds med at have fået en ny og aktuel
handicappolitik, der har høje ambitioner om
bedst muligt at sikre lige muligheder og trivsel
for vores medborgere med handicap.

”Ambitionerne handler
om fortsat at udvikle
kvaliteten... så borgere med
handicap føler sig hjemme
og respekteret, som en
del af det fællesskab en
kommune også er. ”
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Ambitionerne handler om fortsat at udvikle
kvaliteten af de tilbud og den myndighedssagsbehandling, som kommunen er ansvarlig for og
om at understøtte et rummeligt lokalsamfund,
så borgere med handicap føler sig hjemme og
respekteret, som en del af det fællesskab en
kommune også er.
Vi er også opmærksomme på, at når borgere med
handicap har brug for hjælp er den nærmeste
hjælp ofte at hente i familien og hos pårørende.
Med handicappolitikken vil vi sikre et godt
grundlag for et helhedsorienteret samarbejde
mellem borgeren med handicap, de pårørende
og kommunens medarbejdere på området. Et
samarbejde, der er styret af borgerens mål og
ønsker.

Karsten Meyer Olesen
formand for Social- og Sundhedsudvalget

MISSION

MODEL FOR AABENRAA KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

VISION

Vi antager, at alle ønsker
· at udfolde deres potentiale og leve et aktivt, sundt og produktivt liv med høj livskvalitet
· at være noget for andre og blive opfattet som en ressource
· at knytte relationer i hverdagslivet og tage del i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde
· at klare sig selv og tage ansvar for eget liv så langt som muligt
· at leve et værdigt liv, når hjælp er nødvendig.

INDSATSOMRÅDER OG MÅLSÆTNINGER

Lige muligheder for trivsel for alle
Borgere med nedsat funktionsevne kompenseres så vidt muligt for deres
funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.

GRUNDANTAGELSER

DET GODE LIV

KOMMUNIKATION OG
TILGÆNGELIGHED

At borgere med funktionsnedsættelse har let og lige adgang til
offentlige bygninger, udeområder, transport og information.

UDDANNELSE OG
ARBEJDSLIV

At borgere med funktionsnedsættelse har gode muligheder for
at uddanne sig og for at bruge deres individuelle ressourcer i et
arbejdsliv.

SUNDHED OG
TRIVSEL

At sundhed tænkes ind i alle indsatser for borgere med
funktionsnedsættelse og at ulighed i sundhed for denne
målgruppe mindskes.

KULTUR- OG
FRITIDSLIV

At det lokale kultur- og fritidsliv rummer muligheder for
deltagelse og fællesskab for alle, også for borgere med
funktionsnedsættelse.

BOLIG OG
LOKALSAMFUND

At det lokale udbud af boligformer er så bredt, at det kan
understøtte forskellige borgeres individuelle behov og medvirke
til sociale fællesskaber.

BORGERINDDRAGELSE
OG SAMARBEJDE

At samarbejdet med borgere med funktionsnedsættelse tager
udgangspunkt i borgernes mål og ønsker og at overgange sker
så optimalt som muligt.
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MISSION OG VISION
Aabenraa Kommune mission er, at vi skaber
Det Gode Liv sammen.

telse på en måde, så de kan leve et godt og
aktivt liv på lige fod med andre.

Sommetider kræver det en ekstra fælles indsats,
for at det bliver muligt for den enkelte borger
med handicap at trives og at leve det gode liv.
Handicappolitikkens vision er derfor ”Lige muligheder og trivsel for alle”.

Handicappolitikken omsætter denne vision i
politiske målsætninger, der skal medvirke til
at skabe de bedst mulige udviklings- og livsbetingelser for voksne borgere med handicap
i Aabenraa Kommune, på samme måde som
børne-, unge- og familie-politikken skaber de
bedst mulige betingelser for en sund opvækst og
et godt udgangspunkt for resten af livet for børn
og unge, herunder børn og unge med handicap.

Visionen betyder, at borgere med nedsat fysisk,
psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsevne
søges kompenseret for deres funktionsnedsæt-

GRUNDANTAGELSER
Vi tager udgangspunkt i en række antagelser
om den enkelte. Vi antager og forventer, at alle
ønsker:
• at udfolde deres potentiale og leve et aktivt,
sundt og produktivt liv med høj livskvalitet
• at være noget for andre og blive opfattet som
en ressource
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• at knytte relationer i hverdagslivet og tage del i
fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde
• at klare sig selv og tage ansvar for eget liv så
langt som muligt
• at leve et værdigt liv, når hjælp er nødvendig.

UDGANGSPUNKT FOR HANDICAPPOLITIKKEN
Handicappolitikken skal understøtte, at der
er sammenhæng og helhed i kommunens
målsætninger og indsatser på tværs af fagområder og sektorer.
Social- og Sundhedsudvalget, der er det politiske
udvalg i Aabenraa Kommune, der har ansvaret
for at yde hjælp og støtte til voksne borgere med
handicap, har godkendt 3 strategiske mål:
• Flere borgere er sunde og oplever at have et
godt helbred
• Flere borgere håndterer deres hverdag
• Flere borgere er en del af et meningsfuldt
fællesskab.
I relation til handicappolitikken fortæller disse
mål, at vi stræber efter høj sundhed for borgere
med handicap, at vi understøtter borgernes evne

Ligebehandlingsprincippet
Ligebehandlingsprincippet handler om, at
alle skal have samme muligheder for at realisere deres drømme og potentialer. Det skal
ikke nødvendigvis ske ved at behandle alle
ens. Vi er alle født med forskellige forudsætninger, og nogle gange kan ligebehandling
kun opnås ved at behandle mennesker
forskelligt – ved at tage udgangspunkt i de
mange forskellige faktorer, der i den konkrete situation har betydning for at opnå ligebehandling for det enkelte menneske.
Kompensationsprincippet
Kompensation gives for at overkomme de
barrierer, som forhindrer børn, unge og voksne med handicap i at deltage i samfundslivet
på lige fod med alle andre.

til at mestre deres tilværelse trods handicap, og
at vi ønsker, at borgere med handicap oplever at
være en del af et fællesskab.
Aabenraa Kommunes handicappolitik tager
afsæt i FN’s Handicapkonvention, der definerer
handicap således:
’’Personer med handicap omfatter personer,
der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk1 funktionsnedsættelse,
som i samspil med forskellige barrierer kan
hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i
samfundslivet på lige fod med andre’.
1

Fx høre- eller synsnedsættelse

Endelig bygger handicappolitikken på det som
Social- og Ældreministeriet har beskrevet som
’de danske grundprincipper på handicapområdet’, som fremgår af nedenstående boks.

Sektoransvarlighedsprincippet
Sektoransvarlighedsprincippet handler om
ansvarsfordelingen på handicapområdet.
Alle offentlige myndigheder har et ansvar for,
at deres tilbud er tilgængelige for mennesker
med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på de
respektive områder.
Solidaritetsprincippet
Solidaritetsprincippet betyder, at de fleste
sociale ydelser – også på handicapområdet
– betales over skatterne, og som udgangspunkt stilles gratis til rådighed for de borgere,
der har behov for hjælp.

Kilde: Social- og Ældreministeriets hjemmeside
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KOMMUNIKATION OG TILGÆNGELIGHED
I Aabenraa Kommune arbejder vi for, at borgere med handicap har let og lige adgang til
informationer, aktiviteter, offentlige bygninger
og udeområder.

Alle borgere skal som udgangspunkt have
adgang til kommunens bygninger og der skal
være hjælpemidler de steder, hvor det er nødvendigt.

Offentlig information
Borgerne i Aabenraa Kommune skal kunne bestemme over ting, der har betydning for deres
liv. Derfor er det vigtigt, at alle nemt får adgang
til den information, de har brug for. Kommunen
har blandt andet en hjemmeside, hvor det er
muligt at få teksten læst højt, så alle borgere
kan bruge den, uanset handicap.

I sportshaller og idrætsanlæg skal der være
adgang til bad og omklædningsrum for alle.

Både kommunens hjemmeside og andre
informationer til borgere med handicap søges
udformet, så indholdet er nemt at forstå for alle.
Offentlig transport
Alle skal have lige adgang til offentlig transport
uanset handicap. Det gælder både busruter,
stoppesteder, tavler med information og selve
bussen, bilen eller toget.
Offentlige bygninger
Når Aabenraa Kommune lægger planer for nye
byrum, offentlige anlæg og bygninger, er der
fokus på borgere med handicap. Vi bygger så
vidt muligt, så borgere med handicap nemt får
adgang og kan bruge bygningerne på lige fod
med alle andre.
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Forandringer i klimaet
Det danske klima forandrer sig. I fremtiden
får vi for eksempel brug for at lede store
mængder regnvand væk fra trafikken og andre
offentligt tilgængelige arealer. Det betyder, at
vi nogle steder i kommunen skal bygge om og
bygge nyt.
For at sikre, at alle stadig kan komme rundt
uanset handicap, har vi fokus på at blandt
andre Aabenraa Kommunes Handicapråd inddrages i arbejdet med at finde løsninger på de
fremtidige udfordringer, eksempelvis i arbejdet
med en ny mobilitetsplan.

Målsætning
At borgere med funktionsnedsættelse har
let og lige adgang til offentlig information,
transport, bygninger og udeområder.

UDDANNELSE OG ARBEJDSLIV
Aabenraa Kommune ønsker at indrette
tilbud og rammer, så de til enhver tid fremmer
livslang læring, beskæftigelse og så vidt mulig
selvforsørgelse for borgere med en funktionsnedsættelse.
Aabenraa Kommune ønsker at arbejde i helheder og skabe gode sammenhænge, også i
overgange til uddannelse og fra uddannelse til
beskæftigelse.
Livslang læring og uddannelse
Det fremgår af børne-, unge- og familiepolitikken,
at alle børn understøttes og udfordres, så de
bliver så dygtige, som de kan – også børn med
særlige behov.
Det fremgår også, at alle unge i Aabenraa kommune har adgang til relevante uddannelses- eller
uddannelses-forberedende tilbud og den bedst
mulige støtte med henblik på, at de gennemfører
en uddannelse - hvad end det er i det almene
uddannelsessystem eller gennem tilpassede uddannelses- og læringsmiljøer – og/eller med henblik på, at de får tilknytning til arbejdsmarkedet.
Vi vil understøtte princippet om livslang læring
ved at sikre, at også voksne borgere med funktionsnedsættelse får den nødvendige støtte til
at kunne gennemføre en uddannelse og indgå i
lærings-fællesskaber, herunder bl.a. støtte i form
af kompenserende hjælpemidler.

dels på den ledige via screening, gruppeforløb
og en målrettet jobsøgningsindsats. Dels fokuserer den på virksomhederne med information, der
nedbryder barrierer og øger viden om mulighederne for at bruge de handicapkompenserende
ordninger. Det kan fx være i form af særlige
hjælpemidler og personlig hjælp.
Borgere, som ikke kan have et ordinært arbejde,
får tilbudt andre slags arbejde. For eksempel
med tilskud til løn eller beskyttet beskæftigelse.
Nogle borgere kan på grund af deres funktionsnedsættelse ikke være i beskyttet beskæftigelse.
De får i stedet et aktivitets- og samværstilbud
eller et værestedstilbud, hvor de har mulighed for
at få en aktiv og meningsfyldt dagligdag.
Samarbejde med virksomheder
Virksomhederne i kommunen gør en stor indsats
ved at bidrage til at skabe arbejdspladser til borgere med handicap og borgere ansat på særlige
betingelser. Aabenraa Kommune understøtter
dette bl.a. gennem tildeling af et CSR-mærke for
social ansvarlighed.

Målsætning
At borgere med funktionsnedsættelse har
gode muligheder for at uddanne sig og for
at bruge deres individuelle ressourcer i et
arbejdsliv.

Arbejdsliv
Aabenraa Kommune ønsker, at borgere med
handicap kan deltage på arbejdsmarkedet og på
den måde være med i et fællesskab og være en
aktiv del af samfundet.
Aabenraa Kommunes Beskæftigelsesplan 2021
indeholder en målsætning om at skabe bedre
vilkår for beskæftigelse og uddannelse af ledige
med funktionsnedsættelse. Indsatsen fokuserer
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I Aabenraa Kommune ser vi
åbent på det hele menneske
og ikke kun på en funktionsnedsættelse.
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SUNDHED OG TRIVSEL
Sundhed som mål
Aabenraa Kommunes sundhedspolitik ’Sundt liv
i trivsel’ har som vision, at Aabenraa Kommune
vil være et sundt og aktivt fællesskab for alle,
og at vi vil være kendt for lighed i sundhed og
for markante forbedringer af såvel borgernes
fysiske sundhedstilstand som deres mentale
sundhed og trivsel.
Med denne vision som udgangspunkt stræber vi
efter at opnå sundhed for handicappede borgere,
fordi sundhed er et gode i sig selv.
Sundhed som middel
Fysisk og mental sundhed kan også være en forudsætning for at have overskud til at deltage i fx
lokalsamfund, fællesskaber i kultur- og fritidslivet
og i det hele taget være en aktiv medborger.
I Aabenraa Kommune ser vi åbent på det
hele menneske og ikke kun på en funktionsnedsættelse.
Det brede sundhedsbegreb
Sundhed handler om at have det godt både fysisk og psykisk. Sundhed handler derfor ikke kun
om kost og motion, men om at trives. Det kan
være sværere at trives og ‘have det godt’, hvis
man har en funktionsnedsættelse.
Aabenraa Kommune understøtter, at borgere
med handicap får mulighed for at spise sundt og
være fysisk aktive og vi understøtter, at alle borgere med handicap, der ønsker det, kan være en
del af et socialt fællesskab.

Den kommunale sundhedsindsats
Medarbejderne i Aabenraa Kommune har
kompetencerne til at indgå i samtaler om kost,
mental sundhed, seksualitet, misbrug, overvægt,
motion og trivsel.
Vi ønsker at skabe de bedste rammer for det
sunde valg og er bevidste om, at kommunens
medarbejdere ofte er rollemodeller og skal sikre
en god vejledning.
Mange sundhedsindsatser er tilrettelagt til borgere uden funktionsnedsættelse, men Aabenraa
Kommune ønsker, at de kan rumme alle borgere
– også når det gælder emner som misbrug og
ensomhed.
Vores kommunikation om sundhed skal være
tydelig og forståelig for alle. Vi vil yde råd og
vejledning til pårørende og medarbejdere om eksisterende tilbud, så vi sikrer, at flest muligt lever
aktive og sunde liv.
Teknologi kan hjælpe
I Aabenraa Kommune arbejder vi systematisk og
ihærdigt på at udnytte de muligheder for at gøre
hverdagen for borgere med funktionsnedsættelser
bedre, der findes og skabes med både ny og eksisterende teknologi. Som det fremgår af ’Et bedre
liv – med velfærdsteknologi’ tager anvendelsen af
teknologi sit udgangspunkt i borgernes behov.

Målsætning
At sundhed tænkes ind i alle indsatser for
borgere med funktionsnedsættelser og at
ulighed i sundhed for denne målgruppe
mindskes.
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KULTUR OG FRITIDSLIV
Kultur bidrager til det gode liv
Aabenraa Kommunes fritids- og kulturpolitik
’Sammen om det gode liv’ slår fast, at kultur- og
fritidslivet er en vigtig del af det gode liv, fordi det
giver glæde, indsigt og livskvalitet, og fordi man
i kultur- og fritidslivet får oplevelser og input, der
bidrager til at holde os sunde, aktive og kreative.
Af disse grunde ønsker Aabenraa Kommune at
give borgere med funktionsnedsættelser lige muligheder for at have et aktivt kultur- og fritidsliv.
Et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv rummer
muligheder for fællesskaber og deltagelse for alle,
også borgere med handicap. Kultur- og fritidslivet
bliver stærkere, når alle er med.
Forskellige udfordringer – men lige muligheder
Aabenraa Kommune vil arbejde videre med at
sikre, at kultur- og fritidslivet er så inkluderende
som muligt, og med udvikling af tilbud til de, der
har behov for det.
Aabenraa Kommune vil understøtte dialogen
mellem foreninger, kulturinstitutioner, kommune,
borgere med handicap og pårørende om, hvordan
denne gruppe borgere fortsat kan inkluderes i
kultur- og fritidslivet.

Når der etableres nye kultur- og fritidstilbud,
skal det overvejes, om tilbuddet kan bidrage til
at øge inklusionen af borgere med handicap.
Borgere med handicap, som ikke selv kan
komme rundt, har mulighed for at få bevilget en
ledsagerordning, som de bl.a. kan bruge, når
de ønsker at deltage i kultur- og fritidslivet.
Aabenraa Kommune ønsker at understøtte en
bred vifte af forenings- og klubtilbud, så forskellige behov kan tilgodeses, og så borgeren kan
få et udviklende forenings- eller klubtilbud med
mulighed for samvær med ligesindede.
Derfor vil vi understøtte et samarbejde mellem
handicaporganisationer og idrætsforeninger
om at synliggøre mulighederne for deltagelse i
idrætsaktiviteter.

Målsætning
At det lokale kultur- og fritidsliv rummer
muligheder for deltagelse og fællesskab
for alle, også for borgere med funktionsnedsættelse.

Foto: godtgaaet.dk
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BOLIG OG LOKALSAMFUND
Varieret udbud til forskellige behov
Aabenraa Kommune ønsker, at der i kommunen
findes et varieret boligudbud med forskellige
boformer, der kan understøtte den enkelte borgers behov, ressourcer og kompetencer, og hvor
borgerne opnår mulighed for at indgå i sociale
fællesskaber.
Borgere med funktionsnedsættelsers behov i
relation til bolig spænder vidt, fra behovet for,
at den private udlejningsbolig er i stueplan, til
behov for boligændringer af borgerens nuværende bolig eller behov for en boligform, hvor der er
tilknyttet hjælp.
Vi sikrer os gennem involvering af brugerne,
at det almene boligbyggeri er tilgængeligt for
mennesker med handicap og også rummer
særligt indrettede boliger, om muligt i nærheden
af offentlig transport.

I Aabenraa Kommune tilbyder vi særlige boliger
i form af botilbud og bosteder til borgere med
meget omfattende og specielle hjælpebehov og
vi tilbyder at give bostøtte til borgere, der ønsker
at bo i eget hjem.
Vi tilbyder endvidere også særlige boliger for
unge handicappede borgere bl.a. for at lette
overgangen fra ung til voksen, og samtidig give
de unge mulighed for at indgå i relationer med
andre unge.

Målsætning
At det lokale udbud af boligformer er så
bredt, at det kan understøtte forskellige
borgeres individuelle behov og medvirke til
sociale fællesskaber.
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BORGERINDDRAGELSE OG SAMARBEJDE
Aabenraa Kommune ønsker, at tilbud og indsatser
til borgere med handicap skal være relevante og
give mening for den enkelte.
Tilbuddene skal tage udgangspunkt i, hvad den
enkelte har brug for, for at kunne leve Det Gode Liv.
Borgerinddragelse
I Aabenraa Kommune er udgangspunktet, at
borgeren selv og hans eller hendes familie eller
andre i deres netværk er med til at lægge planer
og opstille mål for indsatsen.
Danske Handicaporganisationer (DH) og
Kommunernes Landsforening (KL) har i 2021
udviklet 5 principper og en række anbefalinger
for god borgerinddragelse på handicapområdet,
som Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for
at efterleve.

1. Gensidig tillid og godt samarbejde skal
synliggøres og sættes i centrum i den
kommunale sagsbehandling. Kommunale
politikere og ledere skal bane vejen for at sætte
dialogprincippet i centrum. Opbakning fra ledelse
og politikere er afgørende for at skabe gode
rammer for mødet mellem borger, pårørende og
kommunen.
2. Gensidig tillid og godt samarbejde
skabes gennem fælles mål og mulighed for
reel indflydelse. Det er afgørende for tilliden
og samarbejdet, at alle parter oplever, at de
arbejder sammen om samme meningsfulde
mål. Dette gør sig gældende både i samarbejdet
mellem sagsbehandler, medarbejdere i indsatsen,
borger og pårørende, men også på tværs af de
sektorer, som borgeren bevæger sig i.
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3. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes
gennem et fælles overblik og indsigt i
hinandens præmisser, viden og ekspertise.
Det er afgørende for tilliden og det gode
samarbejde, at mennesker med handicap og
deres pårørende har grundlaget for at indgå i

Formålet med de 5 principper er, at give en
ramme for en styrket dialog og inddragelse af
borgerne for at øge tilliden mellem mennesker
med handicap og kommunen.
Se principperne i nedenstående boks.
Pårørendeinddragelse
Social- og Sundhedsudvalget har godkendt en
strategi for pårørendesamarbejde. Den slår fast,
at vi ønsker at inddrage pårørende i et samarbejde om indsatserne for og med borgeren med
handicap.
Vi ønsker, at pårørende i høj grad anerkendes
og indgår som en ressource i indsatsen, i det
omfang borgeren og de pårørende ønsker det.

et konstruktivt samarbejde med kommunen.
På samme måde er det afgørende, at
sagsbehandlere og medarbejdere i indsatsen har
grundlaget for at kunne sætte sig ind i borgernes
situation, ønsker og muligheder.
4. Gensidig tillid og godt samarbejde kræver
tid og fleksibilitet. For at det er muligt for
sagsbehandler, medarbejdere i indsatsen, borger
og pårørende at skabe en god personlig kontakt,
blive klogere på hinandens viden og få fælles
overblik over sag eller indsats, er det vigtigt, at
der gives tid til det gode samarbejde.
5. Gensidig tillid og godt samarbejde
forudsætter gennemsigtighed og
tilgængelighed. Det er vigtigt for tilliden og det
gode samarbejde, at mennesker med handicap
og deres pårørende løbende bliver informeret
om deres sag og kommunale retningslinjer –
ligesom informationen er forståelig og tilgængelig
for modtageren.

Kilde: Kommunernes Landsforenings hjemmeside.

Fokus på overgange
I Aabenraa Kommune arbejder vi fællesskabende
og de medarbejdere, som arbejder med borgere
med funktionsnedsættelser, arbejder tæt sammen.
Vi tilstræber i Aabenraa Kommune, at vi arbejder
ekstra tæt sammen, når en borger med handicap
kommer til særlige tidspunkter i livet:
• fra barn til ung
• fra ung til voksen
• fra voksen til ældre.
Dette er særligt vigtigt, når der sker et skift fra ét
tilbud til et andet.
Det fremgår også af børne-, unge- og familiepolitikken ’Sund opvækst’, at vi lægger vægt på
helhedsperspektivet og på, at det gode liv er
styrende for arbejdet, på tværs af forvaltningsstrukturer og fagligheder.

Handicaprådet
Forskellige organisationer i kommunen arbejder
for at forbedre hverdagen for grupper af borgere
med handicap. De påvirker blandt andet udviklingen i kommunen gennem Handicaprådet.
Rådet taler direkte med kommunens politikere
om handicappede og deres behov. Rådet kommer også med forslag til, hvordan vi i Aabenraa
Kommune bedst løser forskellige udfordringer
for borgere med funktionsnedsættelser.

Målsætning
At samarbejdet med borgere med funktionsnedsættelse tager udgangspunkt i
borgernes mål og ønsker og at overgange
sker så optimalt som muligt.
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FRA POLITIK TIL HANDLING
Sammenhæng og helhedssyn
Realisering af målsætningerne i denne handicappolitik nødvendiggør indsatser og handling på
en lang række områder. Det gælder både inden
for myndighedsvaretagelsen og ved de støtte-,
aktivitets- og botilbud, hvor nogle af borgerne
med funktionsnedsættelse og deres pårørende
møder kommunen.
Handicappolitikken er en tværgående politik,
der skal ses i sammenhæng og samspil med
kommunens øvrige tværgående politikker,
strategier og planer, bl.a.:
• Vækststrategien ’Sund vækst’, der også
er Aabenraa Kommunes planstrategi samt
Strategi for Bæredygtig Udvikling
• Den kommende mobilitetsplan
• De årlige beskæftigelsesplaner
• Børne-, unge- og familiepolitikken ’Sund
opvækst’
• Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel’
• Kultur- og fritidspolitikken ’Sammen om det
gode liv’
• Social- og Sundhedsudvalgets strategier,
bl.a. boligstrategien, strategi for pårørendesamarbejde og velfærdsteknologistrategien.

Det er vigtigt, at implementeringen af de forskellige politikker og strategier sker på en helhedsorienteret måde, så de understøtter og styrker
hinanden.
Politikken skal realiseres ved, at de respektive
politiske udvalg tager et ansvar for, at lige muligheder og trivsel for borgere med handicap tænkes
ind i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa
Kommune møder borgerne.
Ansvaret for handicappolitikken forankres i
Social- og Sundhedsudvalget, der også er
ansvarlig for opfølgning.
Handicaprådet
Handicaprådet, med kontakt til alle interessegrupper på handicapområdet i Aabenraa
Kommune, er en vigtigt medspiller for Aabenraa
Kommune i forhold til handicappolitikken.
Rådet har til opgave at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter
mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske
spørgsmål, der vedrører borgere med handicap.
Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere
generel karakter op til drøftelse og komme med
forslag til såvel politiske som administrative
initiativer.
Handicaprådet vil derfor en gang årligt følge op
på status på politikkens seks indsatsområder
og på den baggrund drøfte eventuelle forslag til
initiativer.
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