
Handicappolitik
Sammen om lige muligheder

2020-2023

mailto:webmaster%40nyborg.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Ahandicappolitik2020(1).pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0ANyborg%20Kommune


2



Forord

Du sidder med den nyeste udgave af Nyborg 
Kommunes handicappolitik i hånden. Det er en 
visionær politik, som rækker ud over 2024.
Handicappolitik handler om hvordan vi håndterer 
funktionsnedsættelser, og et udtryk for vi at arbej
der sammen om at skabe lige muligheder for alle.
En ny handicappolitik er en vigtig begivenhed for 
hele Nyborg Kommune, for Handicaprådet, han
dicaporganisationerne og for det enkelte menne
ske, der enten selv har eller kender nogen, der 
har en funktionsnedsættelse inde på livet.  

Handicapområdet angår alle områder af vores 
kommune lige fra dagtilbud og skole, til job og 
uddannelsesmuligheder, sociale tilbud, sundhed, 
kultur og fritidslivet, transport, boliger og tilgæn
gelighed i bred forstand.
Alle kommunens fagudvalg og afdelinger har bak
ket op om arbejdet med den nye handicappolitik.
Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet 
har været involveret i udarbejdelse af handicap
politikken og er vigtige samarbejdspartnere i den 
kommende udmøntning af politikken.

Kenneth Muhs
Borgmester

Anja Kongsdal
Formand for Social- og Familieudvalget
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Baggrund

Nyborg Kommunes handicappolitik 20202023 
er en visionær politik, som sætter retningen for 
arbejdet de næste 4 år.
Handicappolitikken omfatter alle afdelinger i kom
munen og tager afsæt i FN’s handicapkonvention 
og verdensmålene. Børn og unge med handicap 
er omfattet af politikken, men børne og unge
politikken og dagtilbuds og skolepolitikken har i 
højere grad betydning for børne og ungelivet.
Der er ikke noget lovkrav om, at kommunen skal 
have en handicappolitik, men der er et politisk 
ønske om at sætte fokus på området gennem en 

politik. 

FN’s handicapkonventions artikel 8 har fokus på 
at øge bevidstheden i hele samfundet om per
soner med funktionsnedsættelse. Det er centralt 
for Byrådet at skabe respekt for de rettigheder og 
den værdighed, som personer med funktionsned
sættelse skal have.

Der skal sættes vedvarende fokus på forholdene 
for borgere med funktionsnedsættelse som en 
integreret del af værdierne i kommunen. Det skal 
være naturligt og selvfølgeligt for kommunens 
afdelinger at medtænke og medtage handica
paspektet i det daglige arbejde.

Kommunen vil sammen med handicaprådet via 
formidling af viden og dialog medvirke til at ska
be gensidig tolerance, respekt og forståelse for 
borgere med funktionsnedsættelse. 

Alle har noget at give, og for den enkelte borger 
er det vigtigt for et meningsfuldt liv at være en del 
af fællesskaber. Dette er centralt i politikken.

Borgerne lever overvejende deres liv i nærmil
jøet. Det er her de bor, arbejder og dyrker deres 
fritidsinteresser. Nyborg Kommune spiller således 
en central rolle i det vedvarende arbejde med at 
efterleve og lave den lokale udmøntning af handi
capkonventionen.

Med handicappolitikken ”sammen om lige mulig
heder”, sikrer vi et fælles udgangspunkt, når vi 
drøfter livet som handicappet i kommunen.
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Målgruppe

Målgruppen for politikken er stor og bred. Nogle 
borgere har behov for korte og intense forløb, an
dre for støtte og træning gennem hele livet. For 
andre er tilgængelighed og de fysiske rammer 
afgørende.
Ved handicap forstås et langvarigt tab af  eller 
begrænsninger i  de fysiske, sociale eller intel
lektuelle muligheder for at deltage i samfundslivet 
på lige fod med andre. Betegnelsen handicap be
skriver således relationen mellem et menneske 
med funktionsnedsættelse og dets omgivelser.
Funktionsnedsættelsen er det, man objektivt kan 
konstatere hos personen. Handicappet er de 
begrænsninger i udfoldelsen, som funktionsned
sættelsen fører med sig, fordi omgivelserne ikke 
er indrettet til at opfylde de behov og krav, men
nesker med funktionsnedsættelse har.
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Danmark har i 2009 tilsluttet sig FN’s handicap
konvention og har dermed forpligtet sig til at 
arbejde for, at borgere med funktionsnedsættelse 
har samme økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder som alle andre. Konventionens globa
le retningslinjer er blevet omsat til lokale temaer 
for Nyborg Kommune. Handicappolitikken tager 
afsæt i syv af konventionens i alt 50 artikler. Det 
betyder ikke, at der ikke arbejdes med og er 
fokus på de øvrige artikler, men de syv artikler får 
et særligt fokus i de kommende år.

De syv artikler i FNs handicapkonvention er ud
valgt på baggrund af en tæt sammenhæng med 
byrådets kerneopgave og udgør følgende: 
• Artikel 9: Tilgængelighed 
• Artikel 20: Personlig mobilitet
• Artikel 24: Uddannelse Artikel 25: Sundhed 
• Artikel 26: Habilitering og rehabilitering
• Artikel 27: Arbejde og beskæftigelse 
• Artikel 30: Deltagelse i kulturlivet, rekreative 

tilbud, fritidsaktiviteter og idræt 
Handicappolitikken skal derudover ses i tæt sam
menhæng med kommunens øvrige politikker.
Der er endvidere en god sammenhæng til FN’s 
verdensmål.

Kerneopgaven, FN’s handicapkonvention            og verdensmålene
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Kerneopgaven, FN’s handicapkonvention            og verdensmålene

Temaer og målsætninger med relevans for 
handicappolitikken:

Kvalitetsuddannelse
• Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i 

uddannelse afskaffes, og der skal sikres lige 
adgang til alle niveauer af uddannelse og 
erhvervsundervisning for de mest udsatte, 
herunder mennesker med handicap, oprin
delige folk og børn i sårbare situationer.

• Uddannelsesinstitutioner skal bygges og 
opgraderes, så de tager hensyn til barnets 
tarv, handicap og køn, og så de skaber et 
sikkert, ikke-voldeligt, rummeligt og effektivt 
læringsmiljø for alle.

Anstændige jobs og økonomisk 
vækst
• Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv 

beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle 
kvinder og mænd, herunder også unge og 
personer med handicap, og med lige løn for 
arbejde af samme værdi.

Mindre ulighed
• Inden 2030 skal social, økonomisk og poli

tisk inddragelse af alle styrkes og fremmes, 
uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, 
oprindelse, religion eller økonomisk eller 
anden status. 

Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Inden 2030 skal der skabes adgang for 

alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige 
transportsystemer til en overkommelig pris, 
trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved 
at udbygge den kollektive trafik med særlig 
hensyn til behov hos sårbare befolknings
grupper, kvinder, børn, personer med handi
cap og de ældre.

• Inden 2030 skal der gives universel adgang 
til sikre, inkluderende og tilgængelige, grøn
ne og offentlige rum, især for kvinder og 
børn, for ældre mennesker og for personer 
med handicap.

FN’s verdensmål
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Arbejdet fokuserer på fire temaer:

Alle har  
adgang til  

gode bo- og 
leverum

Alle kan 
deltage i  
kulturelle 

fælles skaber

Selvforsør-
gelse og  

arbejdskraft

Alle kan leve  
et liv med  

sundhed og 
trivsel

Kerneopgaven.
Udfolde potentiale  

i forpligtende  
fællesskaber

Art. 9: Tilgængelighed
Art. 20: Personlig mobilitet

Art. 30:  Deltagelse i kulturlivet, 
rekreative tilbud,  
fritidsaktiviteter og idræt.

Art. 24: Uddannelse
Art. 27: Arbejde og beskæftigelse

Art. 25: Sundhed
Art. 26:  Habilitering og  

rehabilitering
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Selvforsørgelse og arbejdskraft

Et af de primære mål for kommunens beskæfti
gelsesindsats er at give alle borgere, der har en 
arbejdsevne, mulighed for at komme i beskæfti
gelse  det gælder borgere med og uden handi
cap. 
For borgere med handicap retter indsatsen sig 
mod at give ledige den hjælp og støtte, der er 
nødvendig for at kunne bestride et ordinært 
eller støttet arbejde. Støtten kan være personlig 

assistance, mentorordninger eller hjælpemidler. 
Derudover er det en del af beskæftigelsesindsat
sen at informere virksomheder om de handicap
kompenserende ordninger og muligheder. 
Kommunen samarbejder med virksomheder 
om at fastholde medarbejdere, der på grund af 
nedsat funktionsevne ikke længere kan varetage 
deres hidtidige arbejdsfunktioner. 

Vi vil:
• øge virksomhedernes viden om borgere 

med handicap og muligheden for ordinær 
og støttet beskæftigelse

• udbrede gode historier om borgere med 
handicap, der kommer i beskæftigelse, for 
at fremme opmærksomheden på deres 
værdi for virksomhederne

• understøtte det gode match mellem borger 
og virksomhed
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Alle kan leve et liv med sundhed og trivsel

Borgernes forudsætninger og muligheder for at 
leve et sundt liv er meget forskellige. Borgere 
med et handicap oplever, i forhold til øvrige grup
per i samfundet, at have flere sundhedsudfordrin
ger, lever oftere mere isoleret og bruger i mindre 
omfang kultur, fritids og sundhedstilbud.

Udgangspunktet er, at alle skal have mulighed 
for et sundt liv med trivsel, og at kommunen skal 
være med til at understøtte sunde og inkluderen
de rammer for borgere med et handicap.

Vi vil: 
• styrke mødet mellem mennesker
• skabe rammerne til at vælge en sund 

livsstil
• understøtte borgere med handicap i at 

opbygge en sund hverdag med fokus 
på kost, motion, udeliv, søvn og rygning
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Alle har adgang til gode bo- og leverum

Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med 
at skabe bedre forhold og øget ligebehandling for 
personer med funktionsnedsættelse. 
Opfattelsen af tilgængelighed ændres og udvides 
således hele tiden, og tilgængelighed er i dag et 
meget vidtspændende begreb, der dækker over 
adgang til fysiske ude- og indemiljøer, til offent
lige transportmidler, til hjemmesider og itsyste
mer.

Tilgængelighed og reel bevægelsesfrihed er en 
grundlæggende forudsætning for at give perso
ner med funktionsnedsættelse lige muligheder 
overalt i kommunen. 
En hensigtsmæssig bolig spiller en afgørende rol
le, når man har et eller flere handicaps. En bolig, 
der dækker de enkeltes ønsker og behov, kan 
medvirke til at forbedre helbred og livskvalitet.

Vi vil:
• arbejde for øget fysisk tilgængelighed til 

kommunale bygninger, byrum og naturen 
samt gå i dialog med relevante aktører, 
når der etableres nye anlæg, bygninger 
og offentlige rum

• skabe fokus på de områder, hvor vi lykkes 
med fysisk tilgængelighed

• arbejde for, sammen med relevante ak
tører, at skabe gode, sunde og handicap
venlige boliger

• arbejde for at anvende ny teknologi for at 
gøre hverdagen lettere og bedre
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Alle kan deltage i kulturelle fællesskaber

Alle borgere uanset handicap skal have mulighed 
for at deltage aktivt i kultur, fritids og forenings
livet. Dette er en stor opgave, og der er en tæt 
sammenhæng med de øvrige temaer. Der skal 
øget tilgængelighed til eksisterende tilbud og 

mere information om, de tilbud der findes.  
Dialogen med foreninger, borgere og kommunen 
er afgørende for, at vi får flere borgere med han
dicap til at deltage og engagere sig i de kulturelle 
fællesskaber.

Vi vil:
• arbejde for, at alle har adgang til fritids og 

kulturelle tilbud
• arbejde for at borgere med handicap har 

mulighed for at benytte kommunens kultur, 
fritids og idrætsfaciliteter 

• skabe rammer og muligheder for, at borgere 
med handicap kan deltage i frivilligt arbejde
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Fra politik til virkelighed

Hensigten med denne handicappolitik er at sikre, 
at borgere med funktionsnedsættelse i videst 
muligt omfang kan deltage i samfundslivet på 
lige fod med alle andre. Dette sker ved at fjerne 
begrænsninger og sikre kompensation for tab af 
udfoldelsesmuligheder.
Udarbejdelsen af handicappolitikken er foregået 
i en inddragende proces, hvor politikere, handi
capråd, seniorråd, udsatteråd og øvrige interes
senter har deltaget i workshops og høringer.
Denne handicappolitik skal realiseres i et tæt 
samarbejde med alle involverede parter i kommu

nen, handicaprådet og borgerne og med respekt 
for faglighed og kompetencer. Handicappolitikken 
gennemføres inden for rammerne af kerneopga
ven, vedtagne budgetter og øvrige politikker. 

Arbejdet med at forbedre forholdene for borgere 
med funktionsnedsættelse er en proces, hvor 
alle må engagere sig, og hvor alle må arbejde 
og samarbejde om at gennemføre forbedringer  
skridt for skridt.

Der vil være en årlig opfølgning på udmøntnin
gen af handicappolitikken.
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