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Ældrerådet har med tak modtaget kommunens e-mail af 04-03-2021 vedrørende høringssvar på Lejre kommu-
nes nye handicappolitik, “Der findes et sted, hvor der er brug for alle.” 

Det er med interesse at Ældrerådet har læst udkastet til den nye handicappolitik, som vi både finder positiv og 
med nogle flotte målsætninger.  

Det er også positivt at fundamentet på handicappolitiken bygger på FN’s Konvention om Rettigheder for “Perso-
ner med Handicap fra 2009” med tillægsprotokollen fra 2014. 

Vi finder det også positivt, at opfølgningen på handicappolitiken sker årligt på 2 møder. Et møde med Handi-
caprådet og USSÆ samt et møde med Handicaprådet og relevante centerchefer. 

Herudover finder vi det også positivt, at kommunen, hvor det er relevant (?), vil benytte brugertilfredshedsun-
dersøgelser i Lejre Kommune, til at tage højde for handicappolitikkens principper. 

Men vi vil anmode kommunen om, at man benytter det samme ord vedrørende denne politik – enten bør det 
være ”handicappolitik” (som her) eller som det står på hjemmesiden ”handikappolitik,” se evt. dette link: 
https://www.lejre.dk/politik-og-demokrati/politikker/ - det vil gøre det lettere for borgerne, når de på hjemme-
siden vil søge efter politikken!   

I kommunes nye handicappolitik savner vi: 

-  for hvilken periode handicappolitikken er gældende! 

- bl.a. i afsnittet ”Sådan samarbejder vi om politikken” at ”skal” bør erstattes med ”vil,” herved vil meningen 
med afsnittet, efter vores opfattelse, ændre sig fra at være en vision eller et ønske til at blive en konkret og 
målbar handling.  

-  også en beskrivelse af - eller en henvisning i handicappolitikken til hvad kommunen gør eller vil gøre i forbin-
delse med overgangen fra børne- til voksenlivet, hvor den handicappede unge bliver fuldmyndig medmindre 
de har en værge.   

Vi ved at kommunen er allerede i dag forpligtet til at sikre en god overgang til voksenlivet for unge med han-
dicap, men der er kommet en ny ændring i serviceloven, hvor kommunerne er pålagt at begynde at forbere-
de overgangen, når den unge fylder 16 år. 
Se eventuel lov nr. 2216 af 29/12/2020 - Lov om ændring af lov om social service - § 19 kapitel 6e.  

I Ældrerådet ser vi frem til at følge implementeringen af Lejre kommunes nye handicappolitik i praksis, specielt 
vil vi følge handicappolitikkens virke inden for den gruppe af borgere vi repræsenterer. 

 

Med venlig hilsen 
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