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Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om 
værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for 
alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslut-
ninger vurderes i lyset af kommunens værdier og handicap-
politik.

 Handicappolitikken skal danne grundlag for det fremtidige 
arbejde på handicapområdet og danne udgangspunkt for 
dialog og samarbejde, men den kan ikke stå alene. Derfor 
suppleres og følges politikken op af handleplaner på de 

 enkelte fagområder.

 Vejle Kommunes mål er, at handicappolitikken og handle-
planerne kan blive det fundament, der sikrer de bedst mulige 
vilkår for borgere med handicap.

 Vejle Kommune, april 2009

 Leif Skov
 Borgmester

 Foto: Handicapkonferencen, februar 2009. Fotograf: Nils Rosenvold 
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 Vejle Kommune skal være et godt sted at bo, leve, uddanne 
sig og arbejde. Handicappolitikken skal være det fælles 
grundlag, der sikrer gode vilkår for borgere med handicap. 
Handicappolitikken er et supplement til Vejle Kommunes 
andre politikker og skal dermed ses i sammenhæng med 
kommunens øvrige tilbud og ydelser til borgere med  
handicap.

 
 Handicappolitikkens formål er at skabe rammerne om et 

dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere,  
erhvervsliv, Handicaprådet, medarbejdere og politikere i 
Vejle Kommune for at sikre „Et Vejle med plads til alle“.

 Vejle Kommune ønsker at give borgere med handicap samme 
mulighed for at deltage i og bidrage til samfundslivet som 
øvrige borgere.

Indledning

Formål

1  Jf. FN´s Handicapkonvention
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 Handicappolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem 
Vejle Kommune og Handicaprådet. Udkastet til handicap-
politik har været fremlagt i en åben høring på en konference 
med deltagelse af borgere, politikere og repræsentanter fra 
handicaporganisationerne. 

 Handicappolitikken tager overordnet afsæt i FN’s handicap-
konvention og skal bidrage til, at mennesker med handicap 
opnår lige muligheder og de samme rettigheder, som andre 
mennesker i samme livssituationer.

Tilblivelse 

FN´s konvention  
om rettigheder  
for personer  
med handicap 

  Handicappolitikken retter sig mod børn, unge, voksne og 
ældre, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller 
sansemæssig funktionsnedsættelse, som i samspil med 
forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at 
deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

  Der findes mange former og grader af handicap, og spørgs-
målet om, hvornår en borger er handicappet, kan besvares på 
mange forskellige måder. De muligheder og barrierer, der er 
i omgivelserne, medvirker til i hvilket omfang et menneske 
oplever at have et handicap.  

Personkredsen
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  Vejle Kommune ønsker, at der skal være lige rettigheder og 
muligheder for alle.  Handicappolitikken baserer sig på 
følgende værdier:

 Alle mennesker er værdifulde. Derfor kommer mennesket 
før handicappet. Vejle Kommune vil fremme et livssyn, hvor 
vi fokuserer på de styrker, ressourcer, kompetencer og ideer, 
som alle mennesker rummer.

 Vi ønsker at styrke mangfoldigheden, så alle mennesker får 
mulighed for at udfolde deres ressourcer og interesser. Det 
sker blandt andet ved gensidig respekt, som er en styrende 
værdi for arbejdet i kommunen.

 Handicappolitikken skal være udgangspunkt for en sammen-
hængende og helhedsorienteret indsats på alle opgaveom-
råder. Vi vil fortsat arbejde målrettet med tidlig støtte og 
specialiserede tilbud til den enkelte.

 Vi tror på, at samarbejde og tværfaglighed giver de bedste 
resultater. Vi vægter samarbejde, borgerinddragelse, synlig-
hed og tilgængelighed højt, hvor tilgængelighed både er den 
fysiske tilgængelighed, og måden vi kommunikerer på.

Vejle Kommunes  
værdier
 

Mennesket før  
handicappet

Mangfoldighed  
og gensidig respekt 

 
Helhed og tidlig  
indsats

Samarbejde og  
deltagelse
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 Handicappolitikken skal medvirke til, at borgere med han-
dicap oplever størst mulig selvbestemmelse i forhold til eget 
liv og hverdag. Det kræver, at alle tager ansvar for at bidrage 
og samarbejde. Brugere, pårørende og medarbejdere kan 
sammen udvikle de bedste rammer for selvbestemmelse for 
borgere med handicap.

Selvbestemmelse  
og medansvar

 
 

Kompensation Fælles for borgere med handicap er et behov for kompen-
sation for en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsned-
sættelse. Vejle Kommune vil arbejde for, at borgere med 
handicap og deres familier kompenseres efter behov, således 
at de så vidt muligt kan fungere på lige vilkår med andre 
borgere i en tilsvarende livssituation. 
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