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JAMMERBUGT KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

BAGGRUND

I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt
Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal
være med til at understøtte visionen om, ”at Jammerbugt Kommune er et godt sted at leve”. Handicappolitikken er derved et led
i at virkeliggøre, at denne vision gælder for alle, også for handicappede1.
Udarbejdelsen af en handicappolitik skal desuden ses som kommunens opbakning til et sæt standardregler ”om lige muligheder
for handicappede”, som blev vedtaget i FN’s generalforsamling i
1993. Jammerbugt Kommune ønsker dermed at leve op til den
moralske og politiske forpligtelse, der ligger i at tilslutte sig FN’s
beslutninger.

Udarbejdelse og sammenhæng til andre politikområder
Handicappolitikken er blevet udformet på baggrund af arbejdet i en bredt sammensat
projektgruppe og i tæt samarbejde med kommunens Handicapråd. Det har desuden
været vigtigt, at handicappolitikken formuleres så samtlige forvaltninger bliver aktive
medspillere i udmøntningen af politikken. Denne tværfaglighed er af stor betydning på
handicapområdet, da handicappedes livsbetingelser i særlig grad påvirkes af samspillet
mellem potentielle tilbud, deres tilgængelighed og kommunens service. Kommunens
politik og engagement på det enkelte område kan have stor betydning for det liv et
menneske med handicap kan leve.
Handicappolitikken i Jammerbugt Kommune bygger på en overordnet vision for området
samt 7 målsætninger med konkrete handlingsanvisninger.
I de årlige budgetter og kontrakter om aftalestyring indarbejdes forslag om, hvorledes
målene på kortere og længe sigt kan nås.
Handicappolitikken revideres det andet år i valgperioden.
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Handicap forstås som fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
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VISIONEN
Jammerbugt Kommune er en attraktiv og rummelig kommune
med plads til alle.
Det betyder, at alle kommunens borgere, uanset fysisk og psykisk formåen har mulighed for at få et godt, indholdsrigt og aktivt
liv, og for at kunne påvirke og bidrage til udviklingen i kommunen.
Kommunen ønsker dermed også, at alle borgere sikres mulighed
for uddannelse, beskæftigelse, adgang til det offentlige rum2 og
mulighed for at deltage i aktiviteter.

MÅLSÆTNING 1

Handicappede har størst mulig indflydelse på egne forhold og på tilrettelæggelsen
af kommunens tilbud samt en stor grad af medindflydelse
Dette viser kommunen i sine handlinger ved:
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•

At sikre at kommunens Handicapråd høres forud for Kommunalbestyrelsens beslutninger på området.

•

At Handicaprådet har mulighed for at tage spørgsmål af principiel karakter op til
drøftelse.

•

At handicappede, bruger-/pårørenderåd og myndigheder indgår i dialog for at
sikre handicappede medindflydelse på tilrettelæggelsen af deres dagligdag,
uanset om de bor i eget hjem, eller i botilbud.

Det offentlige rum forstås her som adgang til kommunale bygninger og anlæg, adgang til forretninger, rekreative områder mv., men også som adgang til kommunens informationskanaler og kommunikationsmuligheder.
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MÅLSÆTNING 2

Kommunen tilbyder lette og enkle adgangsformer til relevant information om forhold, der vedrører handicappede
Dette viser kommunen i sine handlinger ved:
•

At Jammerbugt Kommunes hjemmeside indeholder let tilgængelig information om
støttemuligheder og tilbud til handicappede samt links til relevante institutioner.

•

At hjemmesiden løbende forbedres.

•

At der er mulighed for at få teksten læst op.

•

At udarbejdede kvalitetsstandarder for handicapområdet gøres tilgængelige på
hjemmesiden.

•

At nye kommunale tiltag på handicapområdet annonceres, såvel på hjemmesiden,
som i lokale ugeaviser.

MÅLSÆTNING 3

Tilgængeligheden i det offentlige rum er god og skal til stadighed forbedres
Dette viser kommunen i sine handlinger ved:
•

At der i forbindelse med nybyggerier skal være fokus på, at indretningen er handicapegnet. I bygninger med flere etager skal der etableres elevator eller liftsystemer
(jf. Bygningsreglementet kap. 3.2).

•

At der i forbindelse med bygningsændringer, nyrenoveringer og udskiftninger altid
skal være fokus på, at der etableres handicapegnede løsninger (jf. Bygningsreglementet kap. 3.2).

•

At kommunen i forbindelse med anlægsarbejder vil forbedre adgangen til offentlige
bygninger, herunder indtænke og vurdere muligheden for at etablere ledelinjer til
synshandicappede, sikre fri passage for kørestolsbrugere, etablere ramper eller
sænkede fortovskanter så kørestolsbrugere uhindret kan passere vejbanen.

•

At kommunen i forbindelse med udbygning og etablering af adgangsforhold til rekreative områder vil undersøge og om muligt etablere handicapegnede adgangsforhold og stisystemer.
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•

At vejlede og stille sin ekspertise til rådighed ved byfornyelsesprojekter, renovering
af forretningsgader ol. for at sikre, at adgangen til private, eller selvejende institutioner, forretninger mv. bliver handicapegnet.

•

At arbejde for at offentlige transportmuligheder, bygninger, veje og fortovsarealer er
handicapegnede3.

•

I videst muligt omfang at tilgodese handicappede ved adgangen til rekreative områder.

MÅLSÆTNING 4

Handicappede tilbydes mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter og sociale aktiviteter
Dette viser kommunen i sine handlinger ved:
•

At handicappede får stillet faciliteter til rådighed i Jammerbugt Kommune på lige fod
med de øvrige idrætsforeninger i kommunen.

•

At kommunen undersøger om mulighederne for at udøve handicapidræt kan forbedres ved at indgå i samarbejde med nabokommuner. Dette har baggrund i, at kommunens eget befolkningsgrundlag for denne idrætsform begrænser muligheden for
et varieret udbud af tilbud.

•

At kommunen vil bakke op om, at handicaprådene er katalysator i en samarbejdsproces sammen med idrætsforeningerne.

MÅLSÆTNING 5

Handicappede børn skal tilbydes egnede dagtilbud, handicappede børn og unge
skal tilbydes relevante undervisningstilbud, og unge, der ønsker at flytte hjemmefra,
skal desuden kunne tilbydes en passende ungdomsbolig, evt. i et bofællesskab
Dette viser kommunen i sine handlinger ved:
•
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At børn med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne så vidt det er muligt integreres i almindelige dagtilbud. Er det ikke muligt, tilbydes specialtilbud. Råder Jammerbugt Kommune ikke selv over det rigtige tilbud, kan det etableres i samarbejde

Ved handicapegnet forstås her, at den handicappede har uhindret passage og i videst muligt omfang ved
egen hjælp kan få adgang. Dvs. ved egen hjælp at kunne benytte transportmidler, passere døre, bevæge sig
frit i en bygning, mellem niveauer, benytte toiletter og faciliteter. Det betyder også passage på fortove mv.
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med andre kommuner, eller ved at de nødvendige pladser købes ved institutioner,
der har de nødvendige kompetencer.
•

At undervisningen tilrettelægges og tilbydes ud fra den enkelte elevs forudsætninger.

•

At det tilstræbes, at undervisningen i skolen foregår i normalklasser og suppleres
med den nødvendige specialundervisning. I det omfang hvor det ikke er muligt, tilbydes der undervisning i specialklasser. Dette kan være i samarbejde med andre
kommuner, eller ved at der købes pladser på specialskoler, hvor de handicappede
elever sikres en undervisning, der er tilpasset deres funktionsnedsættelse.

•

At unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse,
tilbydes Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

MÅLSÆTNING 6

Handicappede, eller forældre til handicappede børn skal i videst muligt omfang sikres mulighed for at bo i egen/eksisterende bolig uanset fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor skal handicappede, eller forældre til handicappede børn have tilbudt nødvendige og relevante hjælpemidler, have tilbudt nødvendig praktisk hjælp
og tilbudt nødvendig personlig hjælp
Dette viser kommunen i sine handlinger ved:
•

At der i Jammerbugt Kommune er et bredt udbud af boligtilbud for handicappede.

•

At den praktiske hjælp kan ydes på flere måder. Det kan være i form af nødvendig
hjemmehjælp, eller for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, at der ansættes en, eller flere handicaphjælpere.

•

At tilbyde aflastningshjælp til handicappede, hvor en stor del af hjælpefunktionen
varetages af den nærmeste familie.

•

At tilbyde forældre med et handicappet barn aflastning, så deres mulighed for at
deltage i aktiviteter sammen med familiens øvrige børn, er til stede.
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MÅLSÆTNING 7

Handicappede i Jammerbugt Kommune skal primært i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Er dette ikke muligt, arbejder kommunen for, at der etableres et
individuelt tilpasset beskæftigelsestilbud
Dette viser kommunen i sine handlinger ved:
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•

At Jammerbugt Kommune gennem sit holdningsbearbejdende arbejde er med til at
fremme jobmulighederne for handicappede, både i kommunen, og ved private virksomheder. Kommunen arbejder bl.a. gennem opsøgende virksomhed på at overvinde de barrierer, der kan være af såvel fysisk eller psykisk karakter, så handicappede kan sikres et job.

•

At stille relevante og nødvendige hjælpemidler til rådighed, hvor det sikrer beskæftigelse.

•

At tilbyde en række muligheder for beskyttet beskæftigelse, hvis etablering på det
ordinære arbejdsmarked ikke er mulig.

•

At arbejde tæt sammen med jobcenteret, som råder over en række virksomhedskonsulenter, der kan være med til at koordinere den kommunale indsats.

•

At tilbyde senhandicappede4 revalidering og/eller aktivering, hvis det vurderes, at
de herigennem kan sikres beskæftigelse.

Dvs. mennesker, der ikke har et medfødt handicap, men som har fået det senere i livet.

