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Indledning 
Personer med handicap* skal føle sig inkluderet i vores samfund, derfor er det vigtigt, at der er 
synlighed omkring de udfordringer et handicap kan give. Derfor skal handicap ikke blot være noget 
der tænkes på ved udvalgte lejligheder, når man mere eller mindre tilfældigt bliver opmærksom 
på det. Tværtimod skal handicap være noget, vi tænker ind, hver gang vi skal  løse en opgave, 
bygge en bygning eller sætte nye initiativer i søen. Det gælder både for politikere, borgere, pårø-
rende og ansatte ved Rebild Kommune. Det skal denne politik hjælpe til med. Rebild Kommune 
er en professionel organisation som arbejder med høj faglighed og kompetence indenfor gæl-
dende lovgivning. Det er grundlaget for denne politik samt øvrige af Rebild Kommunes politikker.
*Som omfatter personer der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse.

Politikken rummer nogle overordnede temaer, men foreslår også et antal konkrete handlinger der 
bringer os alle sammen tættere på målet. Målet om at Rebild Kommune skal være et sted, hvor 
borgere med handicap møder tilgængelighed og rummelighed, uanset hvor de færdes – et sted 
hvor der er lige rettigheder og muligheder for alle. Vejen dertil skal vi skabe i samarbejde mellem 
mennesker med handicap, pårørende, borgere, frivillige organiserede og ansatte ved Rebild Kom-
mune. Dette skal ske på tværs af alle kommunale skel; faglige såvel som administrative og politiske. 
Kommunen understøtter dialogen med et aktivt Handicapråd bl.a. gennem høringer og dialog. 
Det er med til at skabe og minde hinanden om opmærksomhed og fokus på handicapområdet. 

Politikken skal sikre, at borgere med handicap lever at aktivt liv i meningsfuldt fællesskab, med 
alle andre borgere, på så lige vilkår som muligt. Hele livet, fra nyfødt til gammel!

Politiken er i overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention, gældende lovning samt Rebild 
Kommunes værdier og vision. 

FN’s Handicapkonvention siger blandt andet:
”Konventionens mål er at sikre, at personer med handicap har samme rettigheder som alle andre. 
Alle menneskerettigheder skal også gælde for personer med handicap. Og personer med handicap 
har krav på, at man viser dem respekt som mennesker.” 

Kilde: (Socialministeriets letlæselige definition af FN-konventionen) 

Målsætninger:

Ligebehandling  

Kompensation 

Sektoransvar 

Solidaritetsprincippet 

Generelle principper: 

Respekt for menneskets naturlige vær-
dighed, autonomi og uafhængighed

Ikke-diskrimination

Fuld inklusion i samfundslivet

Respekt for forskellighed

Lige muligheder

Tilgængelighed

Ligestilling mellem mænd og kvinder

Respekt for udviklingsmuligheder 

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

⏹

- fra FN’s konvention - fra Danske Handicaporganisationer
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Når en borger med handicap møder Rebild Kommune, sørger de ansatte for, at borgeren får den 
bedst mulige hjælp gennem engagement og faglighed. De ansatte tager udgangspunkt i, at styrke 
borgerens muligheder og resurser, men samtidig også, at borgeren naturligt bidrager med, hvad 
denne kan. På den måde sikrer vi, som kommune, i tæt samspil med borgerne, at borgere med et 
handicap er en del af samfundet på samme vilkår som andre borgere.

Vi skal som kommune sikre, at der er helhed og sammenhæng i tilgangen til borgere med handi-
cap, uanset hvor i livet borgeren er. Tilgangen skal tage udgangspunkt i borgerens forudsætnin-
ger og behov med fokus på samspil, inddragelse og inklusion.

For at skabe overskuelighed er politikken formet omkring tilgængelighed, og de handlinger der 
ønskes sat i værk er opdelt i tre sideordnede temaer:

⏹  Social-, holdningsmæssig og kulturel tilgængelighed 

⏹  Fysisk tilgængelighed

⏹  Kommunikativ tilgængelighed.

De tre temaer dækker over de fleste udfordringer, man kan møde som borger med et handicap i 
Rebild Kommune. Grundlæggende værdier som sundhed, adgang til uddannelse og arbejdsmar-
ked indgår i de tre temaer.

Ambitionen er, at denne politik kommer ud at leve i alle dele af kommunen. Den skal primært 
være til gavn for borgere med handicap af enhver art, synlige og usynlige – i alle aldre og livsfaser. 
Sekundært er politikken for familie og pårørende, borgere i øvrigt, politikere og ansatte i Rebild 
Kommune. Også arbejdspladser, uddannelses- og fritidstilbud samt frivillige organisationer spil-
ler en betydelig rolle i livet for borgere med handicap. Det er en forventning, at alle vil støtte op 
om politikken. 



4

Social-, holdningsmæssig og kulturel 
tilgængelighed
Social -, holdningsmæssig og kulturel tilgængelighed rummer menneskers møde med hinanden 
med fokus på ligeværd og respekt. Vi skal alle være åbne, lyttende, tålmodige, rummelige og 
nærværende. Og så skal vi være fordomsfri. Det handler om, at møde hinanden ansigt til ansigt 
og skabe sig indsigt og forståelse for hinanden - og for at vi er forskellige.

Vi vil:
⏹ møde borgere med handicap med en profes- 
 sionel nysgerrighed og invitere til dialog i  
 øjenhøjde

⏹ mindske holdningsmæssig afstand- 
 tagen og øge kendskabet til borgere med  
 handicap blandt befolkningen

⏹ skabe et aktivt fritids- og kulturliv sammen

⏹ have skoler og dagtilbud der understøtter 
 trivsel, udvikling og læring 

⏹ sikre kompetenceudvikling og hjælpe-  
 midler til borgere med handicap, og i 
 samarbejde med virksomheder finde et  
 match der gavner begge parter

Indsats 

Hvordan kommer vi derhen?
Kendskab og nysgerrighed 
Fokus, opmærksomhed og kendskab til vores 
forskellige forudsætninger er den naturlige 
og direkte vej, til at styrke måden vi mødes og 
er sammen på. Det gælder, uanset om det er i 
mødet ’borger til borger’ eller i mødet ’ansat i 
Rebild Kommune til borger’. 
Dette kan blandt andet lykkes ved information 
i form af for eksempel fortællinger fra hverda-
gen, emneuger og lignende.  Det er værktøjer 
der med fordel kan bruges på tværs i kommu-
nen samt i erhvervs- og uddannelsesmiljøer, 
men også i kultur- og fritidsliv, foreninger med 
videre. Det er også vigtigt at man på kommu-
nens arbejdspladser taler om handicap og tæn-
ker behovene for borgere med handicap med i 
projekter, tiltag og aktiviteter i øvrigt. 

Fokus på børn og unge
Der skal være et særligt fokus på børn og unge, 
med særlige tilbud der gør det muligt at have 
et aktivt liv sammen med andre. Vi skal gøre 
det tydeligt, hvilke tilbud vi allerede har, så 
borgerne kan finde dem. Mangfoldighed og 
tilgængelighed skal tænkes ind som en naturlig 
del, når der udvikles og etableres nye tilbud, så 
de bliver tilgængelige for så mange som muligt. 
Når vi har fokus på, hvordan tilbud og aktivi-
teter kan rumme og inkludere borgere med 
handicap, gør vi ikke blot afstanden til borgere 
med handicap meget mindre – vi styrker også 
både trivsel og læring. 
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Hvem gør hvad?

Bidrager med viden om for-
skellige handicap, organise-
ring mv.

Stille sig til rådighed til fore-
drag, fortællinger fra hver-
dagen mv.

Skaber tilbud til borgere 
med handicap og pårørende





















Er rummelige og opsøgende 
overfor hinanden – borgere 
med og uden handicap

Bidrager med det, man hver 
især kan

Fokus på borgere med 
handicap og pårørende i 
det daglige på tværs af alle 
fagområder

Opfordrer i stillingsopslag 
borgere med handicap til at 
søge ledige stillinger

I daginstitutioner og skoler 
kunne etableres makker-
skaber, venskabsgrupper/-
klasser på tværs af al-
der og funktionalitet. Alt 
sammen f.eks. støttet 
af en styrket viden fra 
specialpædagogikken

I dialog med borgere med 
handicap og pårørende om 
at synliggøre eksisterende 
tilbud og se muligheder for 
at skabe uddannelse, job og  
fritidstilbud

Videnspersoner* er med til 
at skabe fokus og opmærk-
somhed på social-, hold-
ningsmæssig og kulturel 
tilgængelighed i hverdagen 
på arbejdspladsen og i kom-
munens organisationen 
generelt f.eks. skoler og 
institutioner

* Kommunale medarbejdere som 
i processen omkring revidering af 
handicappolitikken har været ind-
draget og bidraget med viden fra 
egne områder og fremadrettet 
naturligt vil være ambassadører for 
området

 

Foreninger 
og råd

 
Kommune

 
Borgere
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Indsats 
Fysisk tilgængelighed

Hvordan kommer vi derhen?

Fysisk tilgængelighed handler både om de helt konkrete muligheder for at bevæge sig rundt i kom-
munen, og om at kunne finde information om mulighederne – for eksempel, hvis man vil en tur i 
skoven. Det handler om at støtte muligheden for et aktivt liv – også som borger med handicap.

Vi vil:
■ øge borger med handicap’s  kendskab til  
 og muligheder for at komme ud i naturen

■ øge kendskabet til de muligheder der 
 er for at fortælle kommunen om steder,  
 hvor den fysiske tilgængelighed kunne 
 blive bedre

■ udvise rettidig omhu og inddrage interes-
 senter tidligt i projekter, tiltag og aktivi-  
 teter

■ skabe bedre fysisk tilgængelighed i byerne

Ud i naturen
Det skal gøres lettere at planlægge en tur i na-
turen via kommunens sti-app, efter hvor der 
er tilgængeligt for borgere med handicap. For 
eksempel med detaljeret information om stibe-
lægning og stigninger eller med køreplader lagt 
ud ved svært tilgængelige natur-seværdigheder. 

Rundt i byen
Yderligere fokus på tilgængeligheden i for-
bindelse med offentlige bygninger, institutio-
ner og butiksområder gennem et samarbejde 
mellem kommunen og relevante interessenter. 
Det skal ske gennem dialog om muligheder og 
løsningsforslag. 

Dialog og inddragelse
Når kommunen går i gang med offentlige byg-
ge- og anlægsprojekter, inddrages Handicaprå-
det og andre relevante brugergrupper, hvor det 
giver mening, på et tidligt tidspunkt. På den 
måde kan det undgås, at skabe udfordringer for 
borgere med et handicap. Private bygherrer og 
lodsejere opfordres til at have et øget fokus på 
den fysiske tilgængelighed, og til at gå i dialog 
med Handicaprådet i forbindelse med frem-
tidige projekteringer, hvor det giver mening.
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Indgår aktivt i dialog og hø-
ringer med både private og 
offentlige aktører ved bygge- 
og anlægsprojekter

Bidrager med ideer og hjæl-
per med realisering af løsnin-
ger som kan højne den fysi-
ske tilgængelighed

 

















 



Opfordrer til at private aktø-
rer i højere grad indtænker 
behovene for borgere med 
handicap, og går i dialog med 
borgere med handicap forud 
for planlægning af  bygge-, 
anlægs og fritidsprojekter

Kommer med ideer og input 
til kommunen som kan styrke 
den fysiske tilgængelighed

Kommunen arbejder løbende 
på at øge tilgængelighed på 
veje i byer og stier i naturen 
og sikrer information herom

Undersøger muligheder for 
opdatering af sti-app med 
handicap-muligheder

Udbreder kendskabet til Tip 
Rebild-appen i forhold til ind-
beretning af fejl og mangler 
på veje, stier og lignende

Inddrager Handicaprå-
det og andre interessen-
ter inden egne bygge- og 
anlægsprojekter

Undersøger muligheder for 
udlægning af køreplader

Videnspersoner er med til at 
skabe fokus og opmærksom-
hed på fysisk tilgængelighed 
i hverdagen på arbejdsplad-
sen, i organisationen samt i 
det daglige arbejde i øvrigt 
rundt i kommunen

Hvem gør hvad?
Foreninger 

og rådKommune Borgere 
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Indsats
Kommunikativ tilgængelighed

Hvordan kommer vi derhen?
Adgang til rebild.dk
Kommunens hjemmeside er en væsentlig ka-
nal i kontakten med borgere med handicap. 
Kommunen skal sikre, at hjemmesiden under-
støtter de hjælpemidler, borgerne bruger til at 
læse hjemmesiden. Det er vigtigt, at inddrage 
borgerne i arbejdet.

Det personlige møde og samarbejdet 
med organisationerne
Når en ansat ved Rebild Kommune møder en 
borger med handicap, tager vedkommende 
udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, 

behov og udfordringer, inddrager og rådgiver 
herefter. Kommunen inddrager handicaporga-
nisationerne i kommunikationsarbejdet.

 

Fortæl om tilbuddene 
Der findes i kommunen mange gode tilbud til 
borgere med handicap. Borgerne skal have 
kendskab til de tilbud, der er og have let ad-
gang til information om dem.

Vi vil:
■ møde borgeren i øjenhøjde, uanset på  
 hvilken måde vedkommende henvender  
 sig til kommunen

■ inddrage borgere med handicap i projekter/ 
 kampagner/kommunikation fra kom- 
 munen

■ have særligt fokus på, at informere om  
 hvilke tilbud og muligheder der er ”på  
 hylden” for at styrke kommunikationen  
 for borgeren med handicap med omverden

Kommunikativ tilgængelighed handler om at skrive og kommunikere på en måde der er til at forstå 
for alle borgere. Kommunen har fokus på at gøre relevante informationer tilgængelige, uanset 
om man henvender sig personligt, telefonisk eller søger oplysninger på hjemmesiden.
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Gør sig endnu mere synlige 
for borgere med handicap

Deltager i planlægningen af 
projekter med forskellige 
aktører

Stiller viden og erfaring til 
rådighed



























Opfordres til at være åbne 
omkring handicap for at 
fremme forståelse

Tager medansvar for udviklin-
gen af handicapvenlige tiltag

Opfordres til at deltage i 
arrangementer, møder og bi-
drage ved høringer.

Hvem gør hvad?
Foreninger 

og råd Kommune 
Borgere 

Sikrer et godt første møde 
med borgeren og pårørende

Videreudvikler den digitale 
formidling herunder selvbe-
tjeningsløsninger og opdate-
ring af hjemmeside

Understøtter information 
om tilbud og muligheder

Inddrager borgere med han-
dicap og pårørende som 
sparringspartnere

Er lydhøre, når handicap-
organisationer og pårørende 
henvender sig

Vejleder i hvilke fælles-
skabsgrupper der findes for 
borgere med handicap og 
pårørende

Videnspersoner er med til at 
skabe fokus og opmærksom-
hed på kommunikativ tilgæn-
gelighed på arbejdspladsen 
og i organisationen


