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Introduktion
Fanø Kommunes Handicappolitik 2019-2022 er en
visionær politik. Med politikken sikrer vi et fælles
fundament, og et fælles udgangspunkt når vi drøfter
handicaps i Fanø Kommune.
Med Handicappolitikkens vision Alle borgere skal sikres
velfærd – uanset handicap udpeges samtidig den
ramme og retning, som vi i kommunen arbejder hen
imod i de kommende år.
Fanø Kommunes Handicappolitik 2019-2022 er en
dynamisk politik. Vi bygger videre på det der fungerer
og reflekterer over det der kan forbedres. Med den
nye handicappolitik tages der et vigtigt skridt i den
rigtige retning.
Politikken er målrettet alle handicappede borgere –
borgere med fysiske og psykiske handicap, og borgere
der i en afgrænset periode har et handicap.
Handicappolitikken tager afsæt i FN´s
Handicapkonvention og de bærende principper om at
sikre de grundlæggende menneske- og
frihedsrettigheder for personer med handicap. Fanø
Kommunes Handicappolitik er struktureret omkring
otte centrale artikler fra konventionen. Artiklerne er
udvalgt på baggrund af en inddragelsesproces af
borgere med handicap, politikere,
interesseorganisationer og medarbejdere fra flere af
kommunens forvaltninger. Foruden udpegning af
artikler fra konventionen, har deltagerne bidraget med
relevante og konstruktive input. Fanø Kommunes
Handicappolitik 2019-2022 afspejler virkeligheden som
den opleves af borgere med handicap.
Det kræver engagement og hårdt arbejde at føre
politikken ud i livet. For at nå dette mål er vi nødt til at
løfte i flok, og handicappolitikken er derfor en politik
for hele Fanø.

Baggrund
Fanø Kommunes Handicappolitik 2019-2022 tager
afsæt i FN´s Handicapkonvention.

FN´s Handicapkonvention
Formålet med handicapkonventionen er at sikre, at
personer med handicap har samme rettigheder
som alle andre – også når samfundet må gøre
noget særligt for at opnå dette. Konventionen
omfatter 50 artikler. I artiklerne præciseres en
række rettigheder for personer med handicap samt
anvisninger som landene skal være særligt
opmærksomme på.

Konventionens globale retningslinjer er blevet omsat
til lokale målsætninger for Fanø Kommune. Fanø
Kommunes Handicappolitik tager afsæt i otte af
konventionens i alt 50 artikler. De otte artikler er
udvalgt på baggrund af en inddragelsesproces og
udgør følgende:

De 8 artikler i Fanø Kommune
Artikel 7. Børn med Handicap
Artikel 8. Bevidstgørelse
Artikel 9. Tilgængelighed
Artikel 21. Ytrings- og meningsfrihed samt adgang
til information
Artikel 22. Respekt for privatlivet
Artikel 24. Uddannelse
Artikel 25. Sundhed
Artikel 27. Arbejde og beskæftigelse

I nedenstående afsnit vil hver af de otte artikler blive
gennemgået med tilhørende målsætninger og
indsatser.

God læselyst!
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Artikel 7. Børn med Handicap

Artikel 8. Bevidstgørelse

Det fremgår af FN´s Handicapkonvention, artikel 7 at:

Det fremgår af FN´s Handicapkonvention, artikel 8 at
kommunen skal:

”Børn med handicap kan fuldt ud nyde alle
menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsgrader på lige fod med andre børn” (DCR, 2008).

”Øge bevidstheden i hele samfundet om personer med
handicap” (DCR, 2008).

Målsætninger

Målsætninger

I Fanø Kommune skal alle børn med handicap have
de samme muligheder som andre børn. Børn med
handicap skal kunne udtrykke deres synspunkter
på lige fod med andre børn.

I Fanø Kommune har vi en viden om handicap. Vi
respekterer de rettigheder der tilkommer personer
med handicap, og øger bevidstheden om evner og
bidrag fra personer med handicap.

Indsatser

Indsatser

I Fanø Kommune skal familier med handicappede
børn opleve sammenhængende forløb i mødet
med fagpersoner.

I Fanø Kommune har vi fokus på at dele viden og
oplysning om handicap.

Fokus på at opkvalificere medarbejdere i dagtilbud
og skole med kompetencer, der medvirker til at
børn med handicap tilbydes den fornødne hjælp og
støtte i det omfang det er muligt, f.eks. i
forbindelse med insulinkrævende diabetes eller
andre særlige forhold.

Vi anvender medierne i det omfang det er relevant og
gør brug af div. landsdækkende kampagner for at
oplyse om handicap.

At der er fokus på at forældre til børn med
handicap bliver informeret om tilgængelige
muligheder og relevante tilbud, f.eks.
Patientnævnet og andre relevante institutioner.
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Artikel 9. Tilgængelighed
Det fremgår af FN´s Handicapkonvention, artikel 9 at:
”Personer med handicap på lige fod med andre har
adgang til de fysiske omgivelser og
transportmuligheder” (DCR, 2008).

Målsætninger
I Fanø Kommune skal personer med handicap på
lige fod med andre borgere kunne deltage
selvstændigt og fuldt ud i alle livets forhold (fysisk
såvel som mentalt).

Indsatser
I Fanø Kommune har vi fokus på at sikre fysisk
tilgængelighed for personer med handicap når de
færdes i naturen og på stranden.
Vi har fokus på at identificere og afskaffe hindringer
og barrierer for tilgængelighed (fysiske rammer,
informations- og kommunikationstjenester).
Fokus på at sikre fysisk tilgængelighed for personer
med handicap i div. kommunale udviklingstiltag
samt i renoveringer af ældre boliger.

Artikel 21. Ytrings- og
meningsfrihed samt adgang til
information
Det fremgår af FN´s Handicapkonvention, artikel 21 at:
”Personer med handicap skal på lige fod med andre
kunne udøve deres ret til ytrings- og meningsfrihed,
herunder frihed til at søge, modtage og meddele
oplysninger” (DCR, 2008).

Målsætninger
I Fanø Kommune skal personer med handicap
kunne søge, modtage og meddele oplysninger på
lige fod med andre.

Indsatser
Fanø Kommune har fokus på at sikre at
kommunens hjemmeside er brugervenlig og
overskuelig for borgere med handicap.
At der stilles de nødvendige hjælpemidler til
rådighed for handicappede, så de på lige fod med
øvrige borgere kan tilgå adgang til information.

Fanø Kommune skal sørge for at inddrage
handicaporganisationerne (Handicaprådet) i byggeog anlægsprojekter.
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Artikel 22. Respekt for
privatlivet

Artikel 24. Uddannelse

Det fremgår af FN´s Handicapkonvention, artikel 22 at:

”Personer med handicap har ret til uddannelse” (DCR,
2008).

”Ingen person med handicap må uanset bopæl eller
boform udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i
sit privatliv” (DCR, 2008).

Målsætninger
I Fanø Kommune skal alle personer med handicap
opleve størst mulig selvbestemmelse i deres
hverdag. Der skal være respekt om handicappedes
bo situation og privatliv.

Indsatser
Fokus på at opkvalificere medarbejdere der
arbejder med borgere med handicap, så de har de
fornødne kompetencer til at respektere borgerens
privatliv, hvad enten borgeren bor i eget hjem eller
på bosted.
Antallet af hjælpere hos den enkelte minimeres for
at hindre, at der kommer mange forskellige
personale i hjemmet.
Fokus på at omgangstonen mellem borger og
medarbejder skal være præget af inddragelse,
dialog og respekt i dagligdagen. Fortrolige
oplysninger behandles med tavshedspligt.

Det fremgår af FN´s Handicapkonvention, artikel 24 at:

Målsætninger
I Fanø Kommune skal personer med handicap opleve et
inkluderende uddannelsessystem, der muliggør
uddannelse og som tager højde for eventuelle
begrænsninger.

Indsatser
Fokus på at understøtte den enkelte i
uddannelsessystemet så de får den fornødne
information, støtte og de relevante hjælpemidler stillet
til rådighed.
Fokus på at sikre, at børn og unge ikke udelukkes fra
det almindelige uddannelsessystem på grund af
handicap.
Fanø Skole skal være inkluderende for børn med
handicap. Samtidig skal der være et specialiseret
skoletilbud til børn med handicap, som ikke kan
rummes af folkeskolen.
Forældre til børn med handicap støttes i deres
forældreansvar.

Der foretages individuel vurdering af den enkeltes
behov for at kunne bo i eget hjem. Der tilbydes
midlertidigt ophold, aflastning eller afløsning når de
unge handicappede og dennes familie har brug for
det.
Pårørende skal inddrages i det omfang den
handicappede har behov for det, og ønsker det.
Fokus på at arbejde med indsatser der kan
imødekomme behov for særlig beskyttende indsats
til personer med handicap ved f.eks. stormflod og
lign.
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Artikel 25. Sundhed
Det fremgår af FN´s Handicapkonvention, artikel 25 at:
”Personer med handicap har ret til at nyde den højest
opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på
grund af handicap” (DCR, 2008).

Målsætninger
I Fanø Kommune skal alle personer med handicap
tilbydes de sundhedsydelser, som de har brug for på
lige fod med andre borgere.

Indsatser
Der skal i tilrettelæggelsen af sundhedsindsatser
arbejdes helhedsorienteret. Sundhedspersonale skal
arbejde med hele borgerens situation – og ikke kun i
forhold til den enkeltes handicap.
Der skal særligt fokus på indsatser der medvirker til
at undgå over- og undervægt blandt handicappede.
Fokus på at tilbyde sundhedsydelser som der er
specifikt brug for på grund af handicap, herunder
tidlig udredning og indgriben hvis det er
hensigtsmæssigt.

Artikel 27. Arbejde og
beskæftigelse
Det fremgår af FN´s Handicapkonvention, artikel 27 at
kommunen skal:
”forbyde diskrimination på grund af handicap i alle
forhold vedrørende alle former for beskæftigelse,
herunder betingelser for rekruttering, ansættelse og
beskæftigelse” (DCR, 2008).

Målsætninger
I Fanø Kommune skal personer med handicap sikres
adgang til arbejdsmarkedet på lige fod med andre
borgere. Borgerne skal tilbydes meningsfuld
beskæftigelse, som styrker deres potentialer,
arbejdsevne og selvværd.

Indsatser
Fanø Kommune prioriterer at ansætte borgere med
handicap i f.eks. fleksjob og job på særlige vilkår.
At der skal være mulighed for at komme i beskyttet
beskæftigelse.
At den beskyttede beskæftigelse skal være tilgængelig.
Ved en afsides placering skal der være
transportmuligheder.
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Fanø Kommunes Handicappolitik 2019-2022 tager
afsæt i Velfærdsforvaltningens overordnede
Velfærdspolitik og visionen om at sikre Velfærd for alle
– uanset udgangspunkt. Handicappolitikken indgår på
lige fod med forvaltningens øvrige politikker.

Handicappolitikken er udarbejdet i samarbejde med
Handicaprådet. Politikken er gældende frem til og med
primo 2022.
Handicappolitikken er godkendt af Byrådet april 2019.
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