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Der findes et sted, hvor 
der er brug for alle
Mennesker med handicap skal have mulighed for at leve et godt og sundt liv – med uddan-
nelse, job og et aktivt familie-, fritids- og foreningsliv. De skal opleve, at de kan leve selv-
stændige liv, træffe egne valg og være aktive medborgere på lige fod med andre. 

Det er kernen i FN’s handicapkonvention og i Lejre Kommunes handicappolitik.

Velfærd er noget, vi skaber sammen, og mennesker med et handicap har ressourcer og 
kompetencer, som samfundet har behov for. I Lejre Kommune har vi ikke bare plads til alle –  
vi har brug for alle. 

Lejre Kommune består af stærke fællesskaber. Et handicap må aldrig blive en barriere for at 
være med.

Det er Lejre Kommunes ønske og håb, at vi med denne handicappolitik, som er blevet udvik-
let og formet i tæt samarbejde med Lejre Kommunes Handicapråd, får styrket mulighederne 
for lige adgang til fællesskaber og til samfundslivet.

Handicappolitikken er retningsgivende for kommunens ansatte, som derfor alle har et ansvar 
for, at politikken er en aktiv og levende politik. 
Men det er også Lejre Kommunes håb, at virksomheder, foreninger og borgere i Lejre  
Kommune, kan se sig ind i denne politik, og vil være med til at sikre, at Vores Sted er et sted 
for alle.

Kommunalbestyrelsen Lejre Kommune
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Fundamentet for 
Lejre Kommunes 
handicappolitik
Danmark tilsluttede sig i 2009 FN’s handicapkonvention og tiltrådte i 2014 tillægsprotokollen 
til konventionen. Med dette har Danmark fået en overordnet ramme for arbejdet med handi-
capområdet og har forpligtet sig til at arbejde for, at mennesker med handicap har samme 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder som alle andre.   

Formålet med Lejre Kommunes handicappolitik er at sikre, at det sker i praksis. 

Følgende fire principper er gennemgående i FN’s handicapkonvention og 
omdrejningspunkt i Lejre Kommunes handicappolitik (se endvidere fodnoter i politikken):

1. Respekt for det enkelte menneske
Alle skal kunne udnytte egne evner og ressourcer til at få indflydelse i eget liv.

2. Lige muligheder
Alle skal kunne være aktive medborgere, der uddanner sig, arbejder og har et aktivt fritidsliv.

3. Tilgængelighed
Alle skal kunne færdes i tilgængelige miljøer og have adgang til informationer og velfærdsteknologi.

4. Gode livsvilkår for børn og unge
Børn og unge skal opleve, at de har indflydelse på deres hverdag, og at de er en del af fællesskabet.

Handicappolitikken skal være med til at skabe sammenhæng i Lejre Kommunes arbejde 
med det handicappolitiske område, og skal derfor ses i sammenhæng med Lejre Kommunes 
øvrige politikker og aftaler, herunder Lejre Kommunes sundhedsaftale med Region Sjælland, 
børne- og ungepolitik samt værdighedspolitikken.
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Målgruppen for 
Lejre Kommunes 
handicappolitik
Handicappolitikken omfatter alle borgere i Lejre Kommune, som, varigt såvel som midler- 
tidigt, har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 

Med udgangspunkt i definitionerne i FN’s handicapkonvention omfatter målgruppen for Lejre 
Kommunes handicappolitik borgere med en fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk (sanse- 
mæssig) funktionsnedsættelse, hvor samspillet med forskellige former for barrierer kan for-
hindre deres fulde og effektive deltagelse i samfundslivet.

Derudover henvender handicappolitikken sig også til pårørende eller nærtstående til et  
familiemedlem med handicap og sidst men ikke mindst til de kommunalt ansatte, som ar- 
bejder professionelt med at hjælpe borgere med et handicap og til de mange frivillige, som 
yder en stor indsats rundt om i Lejre Kommunes 49 landsbyer, i foreninger m.v.  
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Sådan samarbejder 
vi om politikken

Lejre Kommune vil gå forrest i implementeringen af handicappolitikken, men inviterer til, at 
alle parter tager ansvar og bidrager, hvor de kan. 

Handicappolitikken skal således realiseres i et tæt og forpligtende samarbejde mellem bor-
gere, erhvervsliv, handicapråd, medarbejdere og politikere i Lejre Kommune - med respekt 
for faglighed og kompetencer.

Samarbejdet skal understøtte den handlepligt, der knytter sig til handicappolitikken, og som 
er afgørende for, at politikkens værdier bliver omsat til adfærd, der ses og mærkes.  

Opfølgning

Lejre Kommune vil følge op på handicappolitikken: 
• I et årligt møde mellem Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Handicaprådet
• I et årligt møde mellem relevante centerchefer og Handicaprådet

Hvor det er relevant, vil brugertilfredshedsundersøgelser i Lejre Kommune tage højde for 
handicappolitikkens principper. 
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Princip 1: Respekt for det 
enkelte menneske
Alle mennesker er født ligeværdige. Alle skal have lige muligheder for at udvikle og 
bruge deres potentialer og færdigheder til at søge indflydelse i eget liv. Uanset livs-
vilkår, handicap eller evner har alle krav på at blive mødt med værdighed og respekt 
for, hvordan de ønsker at forme deres liv

Lejre Kommune realiserer princippet ud fra følgende målsætninger: 
• At mennesker med handicap skal understøttes i at opnå og bevare det bedst 
 mulige funktionsniveau, så de kan mestre deres hverdagsliv i videst mulig 
 udstrækning og med størst mulig uafhængighed. 

• At mennesker med handicap oplever, at de indsatser, som sættes i gang, giver
 mening, er tilpasset og bygger videre på deres ressourcer, motivation og mål for
 eget liv, så der er sammenhæng mellem behov, livssituation og løsninger.

• At indsatserne bygger på helhedsorientering og koordinering samt princippet om
 én indgang til kommunen, så mennesker med handicap selv kan orientere sig, 
 tage kontakt og tage initiativ. 

Kendskab til menneskets livshistorie og situation medfører, 
at der skabes forståelse for den enkelte. Det påvirker mennesket 
at blive anerkendt og hørt. 

Det er ikke funktionsnedsættelsen, der definerer mennesket, men 
det man kan bidrage med.

Princip 1 understøtter særligt to artikler fra FNs handicapkonvention:

Princip 1: Respekt for det enkelte menneske 
Alle skal kunne udnytte egne evner og ressourcer til at få indflydelse i eget liv.
• Artikel 25: Sundhed
• Artikel 26: Habilitering og rehabilitering 
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Princip 2: 
Lige muligheder
Alle mennesker skal have mulighed for at deltage i og bidrage til samfundslivet og 
fællesskaberne. Det giver livsglæde og motivation, når man kan bruge sine evner i 
en hverdag med uddannelse, arbejde, familie, venner og fritidsinteresser. 

Lejre Kommune realiserer princippet ud fra følgende målsætninger: 
• At mennesker med handicap skal understøttes i at udvikle og udnytte egne evner

og kompetencer, så de kan deltage i og bidrage til samfundslivet og de sociale
fællesskaber. Isolation og ensomhed skal forebygges.

• At mennesker med handicap oplever, at de har mulighed for at udvikle deres
personlighed, evner og kompetencer, så de bl.a. kan finde, få og fastholde
adgang til uddannelse og beskæftigelse.

• At der i tilrettelæggelsen af Lejre Kommunes drift og udvikling er et vedvarende
fokus på barrierer for deltagelse, så det sikres, at mennesker med handicap
nemmere bliver forstået og får indflydelse.

Fuld deltagelse i samfundslivet er en menneskeret for alle. 
Vi har alle ret til en identitet i samfundet. Alle skal være med.

Alle skal have mulighed for at udfolde sit potentiale 
– med den rette støtte.

Princip 2 understøtter særligt fire artikler fra FNs handicapkonvention:

Princip  2: Lige muligheder 
Alle skal kunne være aktive medborgere, der uddanner sig, arbejder og har et aktivt fritidsliv.
• Artikel 24: Uddannelse
• Artikel 27: Arbejde og beskæftigelse
• Artikel 29: Deltagelse i det politiske og offentlige liv
• Artikel 30: Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt
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Princip 3: 
Tilgængelighed
De fleste mennesker med handicap lever et aktivt liv men kan støde på barrierer undervejs i 
livets forskellige forhold. Disse barrierer skal samfundet til enhver tid forsøge at mindske – og 
i bedst fald helt at fjerne. 

Lejre Kommune realiserer princippet ud fra følgende målsætninger: 
• At mennesker med handicap oplever, at de kan indgå i rummelige og inkluderende 
 sociale fællesskaber.

• At mennesker med handicap oplever, at de kan færdes trygt og uhindret i de offentlige
 rum. Det være sig i daginstitutioner og skoler, kulturinstitutioner og fritidsfaciliteter, i 
 byerne, i naturen og på tværs af kommunen. 

• At mennesker med handicap har adgang til de nødvendige digitale løsninger, der både kan
 gøre kontakten med kommunen fleksibel og uafhængig, og som giver dem mulighed for at
 engagere sig i samfundsdebatten. 

• At nybyggerier eller større ombygninger som Lejre Kommune igangsætter, skal 
 tilgængelighedsgranskes og overholde de tilgængelighedskrav, der er beskrevet i 
 gældende bygningsreglement.

Alle, uanset handicap, skal have samme muligheder for at få adgang 
(fysisk og mentalt) til de områder, der er vigtige for den enkelte.

Princip 3 understøtter særligt fire artikler fra FNs handicapkonvention: 
Princip 3: Tilgængelighed 
Alle skal kunne færdes i tilgængelige miljøer, have adgang til hjælpemiddelteknologi og sikres adgang til informationer.
• Artikel 9: Tilgængelighed
• Artikel 19: Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet
• Artikel 20: Personlig mobilitet
• Artikel 21: Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information
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Princip 4: Gode livsvilkår 
for børn og unge
Alle børn og unge skal have mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt 
– med respekt for deres evner og identitet. De skal opleve, at de har indflydelse på
deres hverdag, og at de er en vigtig del af fællesskabet.

Lejre Kommune realiserer princippet ud fra følgende målsætninger: 
• At børn og unge med handicap oplever, at Lejre Kommunes ansatte møder

dem med en positiv tro på deres evner og muligheder.

• At børn og unge med handicap og deres forældre oplever, at overgangen fra
ung til voksen sker under trygge rammer og forberedes i god tid.

• At børn og unge med handicap og deres pårørende oplever, at samarbejdet
bygger på respekt for børnenes og de unges identitet, ønsker og drømme for
deres liv. Blandt andet gennem styrket fokus på inddragelse af børn og unge
i egen sag.

• At børn og unge med forældre, der lider af en psykisk sygdom, eller har et
misbrug, medtænkes og inddrages, når der udarbejdes handleplaner for
deres forældre.

Det er vigtigt, de bliver set som børn med potentialer – vi skal 
virkeliggøre deres ønsker om at få et liv på lige fod som de fleste.

Deres identitet er vigtig, og de har mange talenter. Børnene og de 
unge sidder med meget vigtig viden, om hvad de kan.

Princip 4 understøtter særligt én artikel wfra FNs handicapkonvention:

Princip 4. Gode livsvilkår for børn og unge 
Børn og unge skal opleve, at de har indflydelse på deres hverdag, og at de er en del af fællesskabet. 
• Artikel 7: Børn med handicap

For en oversigt over samtlige artikler i FNs handicapkonvention se her:    Handicapkonventionen 2017

https://dch.dk/sites/dch.dk/files/media/document/Handicapkonventionen2017.pdf
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