Handicappolitik handlingsplan
I Albertslund Kommune er der tradition for at yde en betydelig indsats for at mennesker
med handicap. Den 28. juni 2011 fik denne indsats en lokal ramme i Albertslund, da
Kommunalbestyrelsen vedtog kommunens handicappolitik.
Denne handlingsplan sætter fokus på, hvordan handicappolitikken skal implementeres.
Handlingsplanen løber i 2 år frem til juli 2014.
Et grundlæggende princip på handicapområdet i Albertslund er, at borgere med handicap
så vidt muligt skal hjælpes til selvhjælp med udgangspunkt i deres egne ressourcer. Derfor
er det vigtigt at styrke borgere med handicaps egne kompetencer, så de har bedre
forudsætninger for at mestre tilværelsen.
En væsentlig del af implementeringen af handicappolitikken er, at handicappolitikken
sætter en lokal ramme for arbejdet med handicaprelaterede forhold. Denne ramme skal
kommunens forvaltninger arbejde inden for, ligesom de forhold, der nævnes i
handicappolitikken også indgår, når der i fremtiden udarbejdes materiale i sager med
handicaprelateret indhold.
Kommunens Handicapråd er en betydelig aktør omkring implementeringen af
handicappolitikken, da den rådgiver Kommunalbestyrelsen og kan behandle lokalpolitiske
spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Samtidig høres
Handicaprådet i alle i mødesager, der har betydning for handicappedes forhold.
Det årlige dialogmøde, som handicappolitikken nævner, giver mulighed for at brugere og
professionelle kan være i direkte dialog med kommunen og pege på hvilke konkrete
indsatser, der set ud fra deres erfaringer og viden, bør sættes i gang for at implementere
handicappolitikken.
Handicappolitikken har syv temaer: 1) Fysisk tilgængelighed, 2) Beskæftigelse og
uddannelse, 3) Bolig, 4) Kultur, fritid og idræt, 5) Daginstitutioner, skoler og klubber, 6)
Koordination mellem forvaltninger og 7) Kommunikation og information.
Denne handlingsplan sætter specifik fokus på tema nr. 6 ”Koordination mellem
forvaltninger”, hvor handlingsplanen opstiller en række klare mål.
Inden for de seks andre temaer findes der allerede en lang række initiativer for personer
med handicap i Albertslund. Disse indsatser fortsætter og vil løbende blive udviklet.
I lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen har kommunen særligt fokus på, at de
lov bundende krav til handicapadgange opfyldes som minimum, men også at der sikres en
forbedret fremkommelighed på og mellem veje, stier, parkeringspladser og
busstoppesteder m.m. for personer med handicap og gangbesværede. Samtidigt mødes
repræsentanter fra Miljø- og Teknikforvaltningen med Handicaprådet hvert andet år for at
sætte fokus på bl.a. adgangsforhold for personer med handicap.
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Der arbejdes for, at personer med handicap får tilbudt relevant uddannelse tilpasset den
enkeltes muligheder og ønsker, at der gives mulighed for at deltage i
beskæftigelsestilbud, og at der skabes lokale arbejdspladser til personer med
funktionsnedsættelser.
Der er fokus på, at der er handicapegnede boliger og boliger med lav husleje spredt i
kommunen, så der kan tilbydes en bolig til personer med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse i nærmiljøet. Her vil den årlige årsrapport fra Boliganvisningen også
inddrage handicapvenlige boliger.
De kommunale kultur-, fritids- og idrætstilbud lægger vægt på at sikre en bred
tilgængelighed og tilrettelægge særlige tilbud, når der er brug for det til særlige grupper.
Eksempelvis indretter MusikTeatret Albertslund særlige, hævede kørestolspladser med
godt udsyn ved udvalgte koncerter og Dyregården arrangerer særlige hestevognsture og
trækketure for personer med handicap.
På børne- og Ungeområdet er fokus især på at fortsætte det inkluderende arbejde, som er
et hovedfokus i både daginstitutioner, klubber og skoler. Igennem en længere årrække har
både daginstitutioner, skoler og klubber arbejdet med at inkludere børn og unge, når det er
til gavn for den enkelte elev.
I slutningen af 2011 fik Albertslund Kommune en ny hjemmeside og i begyndelsen af 2012
kom, der en helt ny medarbejderside (intranet), der giver nye tekniske muligheder og
øgede muligheder for at skabe bedre sammenhæng på kommunens elektroniske
platforme. Med baggrund i den nye hjemmeside er der fortsat fokus på at øge
tilgængeligheden her. Tilgængelighed forstås bredt, så der både er særlige funktioner for
eksempelvis personer med syns- og hørehandicap, men også at informationerne er lette at
finde og lette at forstå
I den resterende del af handlingsplanen beskrives de særlige indsatser, der sættes i gang
omkring tema nr. 6 ”Koordination mellem forvaltninger”.

Koordination mellem forvaltninger
Albertslund Kommune vil fortsat arbejde for en helhedsorienteret indsats fra de forskellige
afdelinger/forvaltninger, der er involveret i hjælpen til borgeren. Denne indsats udvides
bl.a. ved at styrke den interne koordination og ved at arbejde for, at der kommer en
indgang til kommunen for borgeren. Samtidig undersøges det om, kommunen i højere
grad kan støtte, at der oprettes sociale netværk og netværksgrupper for personer med
handicap.

Indsats 1: Styrket intern koordination mellem forvaltninger
Kommunen vil styrke og forbedre koordinationen internt i kommunen.
I forbindelse med overdragelse af sager fra Børne- og Ungeforvaltningen til Sundheds- og
Socialforvaltningen vedrørende unge, der fylder 18 år, er kommunikationen særlig vigtig.
Der vil blive udarbejdet en pjece til den unge og forældrene, der informerer om
ændringerne, herunder at der gælder andre regler, som definerer serviceniveauet, og hvor
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man kan få svar på sine spørgsmål. Disse informationer vil også komme til at ligge på
kommunens hjemmeside
Aktiviteter

Aktører

Mål

Tidshorisont

1.1 Der nedsættes en
tværkommunal
vidensgruppe

Alle kommunens forvaltninger

Øget viden og kendskab
blandt medarbejdere til tilbud
og aktiviteter for personer
med handicap på tværs af
forvaltninger

Gruppen nedsættes i
september 2012. Gruppen
aftaler herefter, hvor ofte og
på hvilken måde den skal
mødes.

1.2 Øget koordinering i
overgangen mellem barn
og voksen på sagsniveau

Børne- og Ungeforvaltningen,
Sundheds- og
Socialforvaltningen og Kulturog Fritidsforvaltningen
(Borgerservice)

Styrket og forbedret intern
koordination i kommunen på
sagsniveau til fordel for den
enkelte person med handicap
- dette gælder især når
personer med handicap fylder
18 år

Der afholdes møder mellem
relevante medarbejdere i
Børne- og Ungeforvaltningen,
Sundheds- og
Socialforvaltningen omkring
overgangen for de relevante
unge, inden de pågældende
unge fylder 18 år. Kultur- og
Fritidsforvaltningen
(Borgerservice) inddrages,
når det er relevant.
Arbejdet vil være igangsat i
2012 og det overvejes
derefter løbende om
koordineringsindsatsen kan
styrkes yderligere.

1.3 Formidlingsindsats om
overgange, når en person
med handicap fylder 18 år

Børne- og Ungeforvaltningen,
Sundheds- og
Socialforvaltningen

Personer med handicap kan
lettere få overblik over deres
muligheder, når de fylder 18
år

Der er udarbejdet en pjece
inden udgangen af 2012.

Personer med handicap har
adgang til de relevante
oplysninger fra kommunen på
hjemmesiden

Punktet på kommunens
hjemmeside er oprettet inden
udgangen af 2012

1.4 Oprettelse af særligt
punkt på kommunens
hjemmeside, hvor relevante
oplysninger til personer
med handicap samles

Alle kommunens forvaltninger
(Sundheds- og
Socialforvaltningen er
hovedansvarlig for
menupunktet)

Derefter igangsættes løbende
relevante
formidlingsindsatser.

Indsats 2: En indgang for borgeren i Børne- og Ungeforvaltningen og i Sundhedsog Socialforvaltningen
Der udarbejdes procedurer, der skaber koordinering mellem afdelingerne internt
henholdsvis Børne- og Ungeforvaltningen og i Sundheds- og Socialforvaltningen, så der
bliver en indgang (tovholder) for borgeren og alle relevante afdelinger inddrages.
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Aktiviteter

Aktører

Mål

Tidshorisont

2.1 Den enkelte person med
handicap har en
gennemgående tovholder i
Sundheds- og
Socialforvaltningen

Sundheds- og
Socialforvaltningen

De udarbejdede procedurer
for koordinering mellem
afdelingerne i Sundheds- og
Socialforvaltningen efterleves,
så der sker en styrket
koordinering omkring den
enkelte borger med handicap.

Sundheds- og
Socialforvaltningen
igangsætter arbejdet med de
relevante procedurer efter
sommerferien 2012. Når
procedurerne er udarbejdet vil
de blive implementeret

2.2 Den enkelte person med
handicap har en
gennemgående tovholder i
Børne- og
Ungeforvaltningen

Børne- og Ungeforvaltningen

Der skabes klarhed omkring
tovholderfunktionen mellem
afdelingerne i Børne- og
Ungeforvaltningen, så
koordineringen omkring den
enkelte borger med handicap
styrkes.

Arbejdet med at skabe
klarhed omkring
tovholderfunktionen vil være
igangsat i løbet af 2012 i
Børne- og Ungeforvaltningen.

Styrket og forbedret intern
koordination i Sundheds- og
Socialforvaltningen til fordel
for den enkelte person med
handicap

Gruppen nedsættes i august
2012

2.3 Der nedsættes en intern
koordineringsgruppe i
Sundheds- og
Socialforvaltningen

Afdelinger i Sundheds- og
Socialforvaltningen

Når dette arbejde er afsluttet,
vil der også være løbende
fokus på om det er muligt at
styrke koordinationen
yderligere.

Indsats 3: Sociale netværk og netværksgrupper:
Det undersøges om Albertslund Kommune kan yde en større indsats for at få dannet
netværksgrupper mellem personer med handicap selv, herunder formidle kontakt mellem
personer med handicap. Dette kunne både være på tværs af tilbud/institutioner og over
Facebook, Twitter og andre elektroniske medier. Hvis det er tilfældet igangsættes en
konkret indsats her.
Aktiviteter

Aktører

Mål

Tidshorisont

3.1 Det undersøges om
Albertslund Kommune med
fordel kan støtte oprettelsen
af netværksgrupper mellem
personer med handicap

Børne- og Ungeforvaltningen
og Sundheds- og
Socialforvaltningen

Den enkelte person med
handicap får i højere grad
kontakt til personer med
samme livsbetingelser og
handicap. Det skal styrke
disse personers sociale
netværk og dermed deres
livskvalitet

Inden udgangen af 2012 er
undersøgelsen afsluttet. De
relevante direktører beslutter
herefter om og hvilke
aktiviteter, der skal
igangsættes på baggrund af
undersøgelsen
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