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Forord

Byrådet har vedtaget en revideret udgave af handicappolitikken for Fanø Kommune.
Politikken lægger op til et fortsat fokus på det fælles ansvar for de handicappede samt at sikre respekt og
lige muligheder for alle.
Handicappolitikken danner grundlag for arbejdet på handicapområdet og skal samtidig ses som et
supplement til Fanø Kommunes andre politikker.
Handicappolitikken synliggør kommunens overordnede værdier og mål og er med til at sikre at der er
sammenhæng i kommunens prioriteringer.
Det er målet, at Fanø Kommune - med den reviderede udgave af handicappolitikken – fortsat skal være en
kommune, der fortsat kan bidrage til, at mennesker med handicap opnår lige muligheder og de samme
rettigheder som andre.

Erik Nørreby
Borgmester

Begrebsafklaring

I overensstemmelse med FN´s standardregler definerer Fanø Kommune handicap således:
Handicap betyder tab eller begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med
andre.

Formål / målgruppe

Handicappolitikken omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk
funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage
i samfundslivet på lige fod med andre.
Kommunen tager i sit arbejde udgangspunkt i de handicappolitiske grundprincipper samt i det centrale
handicapråds charter for brugerindflydelse. Se bilag
I henhold til kompensationsprincippet tilbydes der hjælpeforanstaltninger, så konsekvenserne af et
handicap begrænses mest muligt.
I henhold til solidaritetsprincippet er handicapkompenserende ydelser er i vid udstrækning gratis og
dermed uafhængig af indkomst og formue.
I henhold til ligebehandlingsprincippet sikres det, at alle har lige muligheder.
Handicapaspektet tænkes samtidig ind i den almindelige politik på alle niveauer i kommunen.

Mål
•
•
•

Fanø Kommune vil sikre, at der er sammenhæng i indsatsen for målgruppen
Tilgængelighed skal tænkes ind i alle beslutninger og tiltag
Handicappolitikken skal være udviklingsorienteret

Værdier
•
•
•
•
•

Handicaprådet er en naturlig samarbejdspartner
Informationer og oplysninger skal være tilgængelige for målgruppen
Gode forhold for personer med et handicap er et fælles ansvar, hvor kommunens
rolle består i at skabe muligheder og støtte for den enkelte borger
Den enkelte medarbejder skal have kendskab til kommunens handicappolitik
Der samarbejdes med andre kommuner og regioner, der kan bidrage med viden,
der ikke er til stede i organisationen.

Fanø Kommunes mål og værdigrundlag vil blive udmøntet på følgende sider.

Opfølgning

Handicappolitikken revideres efter kommunalvalg og konstituering af et nyt byråd.

Politikkens opbygning

Arbejdsgruppen har valgt en tematisk tilgang, og politikken bygges op over 6 overordnede temaer:
•
•
•
•
•
•

Tilgængelighed
Trafik
Turisme
Tryghed og kvalitet i sagsbehandlingen
Tildeling af hjælpemidler
Tilgang til uddannelse og beskæftigelse

Tema 1 – Tilgængelighed

Fanø Kommune vil arbejde for bedst mulig tilgængelighed for målgruppen herunder i forhold til
informations- og kommunikationsteknologi og systemer og øvrige tilbud og faciliteter, der er åbne for
offentligheden.

Operationelle mål:
•

•
•
•

At der i forbindelse med løbende vedligeholdelses-arbejder af kommunens veje,
fortove og stier tages hensyn til handicappede, samt at DH-Fanø høres i
forbindelse med disse vedligeholdelsesplaner.
At erhvervslivet og kommunen ved nybyggeri og ombygninger tager højde for
tilgængelighed i overensstemmelse med gældende bygningsregle-menter.
At der søges etableret adgang til offentlige bygninger og idrætsfaciliteter ved
automatisk døråbner.
Tilgængeligheden til kommunens hjemmeside søges løbende forbedret i forhold til
målgruppen.

Tema 2 – Trafik

De trafikale forhold i Fanø Kommune skal sikre, at der vises hensyn til den svage trafikant.

Operationelle mål:
•

•

I forbindelse med kontraktforhandlinger med Sydtrafik skal der stilles krav om, at
Fanø Kommune skal betjenes af busser med bedre tilgængelighed for
handicappede, f.eks. lavt-gulvs-busser eller busser med ramper
Forsat samarbejde om bedre forhold for personer med handicap på
Fanøoverfarten.

Tema 3 – Turisme

Fanø Kommune arbejder for at være den jyske vestkysts mest attraktive feriested – også for personer med
handicap.

Operationelle mål:
•
•

Naturstierne og tilgængeligheden til kommunens strand og seværdigheder sikres i
videst mulig omfang tilgængelighed for personer med handicap.
DH-Fanø høres i forhold til tilgængeligheden til natur-stierne

Tema 4 – Tryghed og kvalitet i sagsbehandlingen

I Fanø Kommune lægges der vægt på en helhedsorienteret sagsbehandling, ligesom de enkelte
sagsbehandlere har en professionel tilgang til arbejdet med borgerne. Borgerne orienteres om hvilke
muligheder, de har, og det sikres, at borgeren kender sagens forløb.

Operationelle mål:
•
•
•

Borgeren gives i videst mulig omfang en kontaktperson, der koordinerer
sagsbehandlingen i kommunen.
En henvendelse besvares inden 10 dage, hvor borgeren orienteres om
sagsbehandlingstiden.
Borgerne orienteres om og vejledes i hvilke muligheder de har såvel i kommunen
som via viden hos eksterne samarbejdspartnere

Tema 5 – Hjælpemidler

I Fanø Kommune prioriteres det, at borgerne har adgang til de rette hjælpemidler, så borgerne kan blive
selvhjulpne i så høj grad, som det er muligt.

Operationelle mål:
•
•

Borgernes og sagsbehandlernes erfaringer med hjælpemidlernes funktionalitet er
væsentlige i forbindelse med valg af hjælpemidler.
Kommunens ergoterapeuter yder vejledning og rådgivning i forbindelse med
bevilling af hjælpemiddel.

Tema 6 – Uddannelse og beskæftigelse

Fanø Kommune har en forpligtelse til at være en rummelig arbejdsplads. Samtidig har kommunen en
forventning om, at øens øvrige arbejdspladser bakker op om idéen med det rummelige arbejdsmarked.
På samme måde er Nordby Skole en rummelig uddannelsesinstitution, hvor mangfoldighed og inklusion
betragtes som en styrke, og hvor der gives udfordringer til alle elever uanset forudsætninger.
Således arbejder Fanø Kommune for at sikre, at handicappede borgere har adgang til uddannelse og
beskæftigelse.

Operationelle mål:
•
•

Aktiviteterne i skolen tilrettelægges således, at elevernes forskelligheder tilgodeses og fremstår
som en styrke og en vej til social dannelse for både den enkelte og fællesskabet, samtidig med at de
faglige udfordringer ikke svækkes.
Fanø Kommune tilbyder unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov en
ungdomsuddannelse i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
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