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Forord 
 
I Herlev skal der være gode rammer for at børn, unge, voksne og ældre med handicap kan leve et 
aktivt liv. Herlev Kommunes handicappolitik skal derfor bidrage til, at mennesker med handicap kan 
bringe sig selv i spil, deltage og få indflydelse i samfundet. 
 
Mennesker med handicap er en mangfoldig gruppe. Langt de fleste klarer hverdagen selv med sær-
lige indretningsløsninger, hjælpemidler og støtte fra familie og netværk, mens en mindre gruppe 
har behov for kompenserende støtte eller omfattende hjælp. Det er vigtigt at have for øje i en 
handicappolitik. 
 
Det er også vigtigt at have blik for, at rammerne for et godt liv med et handicap ikke kan skabes af 
Herlev Kommune alene. Et godt liv skabes først og fremmest af det enkelte menneske selv, 
understøttet af familie, netværk og lokalsamfundet. 
 
I Herlev Kommune insisterer vi på, at alle borgere har ansvar for og indflydelse på deres eget liv. 
Vores indsats er derfor baseret på at skabe rammer, hvor borgerne kan være ’kaptajn i eget liv’. 
Udgangspunktet for indsatsen for mennesker med handicap er derfor, at den enkelte borger, næ-
sten uanset handicap, skal tage ansvar for sit eget liv, bringe sine ressourcer i spil og så vidt muligt 
deltage i lokalsamfundet. 
 
Herlev Kommune har flere tilbud, som mennesker med handicap kan deltage i. Samtidig har vi sær-
lige tilbud til borgere med behov for en specialiseret indsats. Vi skal fortsat udvikle og 
udvide disse tilbud, og samtidig have øje for, at det kan være nødvendigt at søge samarbejde med 
andre kommuner i nogle sammenhænge. For at sikre en fortsat indsats af høj kvalitet skal udviklin-
gen ske med fokus på nye muligheder inden for de budgetmæssige rammer. 
 
Gode rammer for et liv med handicap kræver også, at pårørende og lokalsamfundet støtter op og 
bidrager til de forskellige dele af det, der skaber et godt liv. Pårørende - familie og andre nære 
personer – spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Ofte kan et socialt netværk 
bidrage med støtte, omsorg og praktisk hjælp i hverdagen. Det medmenneskelige ansvar, som vi 
alle har, kan positivt påvirke den enkeltes liv. Derudover har det omgivende lokalsamfund stor be-
tydning, for at børn og voksne med handicap kan bringe deres ressourcer i spil og deltage i fælles-
skaber. Derfor er fællesskaber og deltagelse helt centrale fokusområder i politikken. 
 
Med den nye handicappolitik har vi et målrettet og handlingsorienteret afsæt for dialogen om 
hvordan vi skaber de bedste rammer. Vi glæder os derfor til at se, hvordan vi med et stærkt fokus 
på det gode liv med et handicap sammen kan skabe nye og bedre rammer for børn og voksne med 
handicap i Herlev. 

Herlev, august 2013 
 

 

Thomas Gyldal Petersen 
Borgmester og formand for Handicaprådet i Herlev Kommune 

 
 

Marianne Ulrich-Jørgensen 
Bestyrelsesmedlem i DH Herlev, formand for LEV Herlev og  
næstformand i Handicaprådet  
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Grundlaget 

Principper i dansk handicappolitik 

 

Herlev Kommunes handicappolitik bygger på de principper, som dansk 
handicappolitik i almindelighed bygger på. Her kan du læse om hvad 
principperne betyder for mennesker med handicap. 

Ligebehandlingsprincippet 
Ligebehandlingsprincippet tager udgangspunkt i FN's standardregler om lige 
muligheder som betyder, at mennesker ikke må forskelsbehandles på grund af 
race, religion, seksuel orientering, national eller social oprindelse, politisk 
anskuelse, alder eller handicap. Ligebehandling er derfor et centralt element i 
handicappolitikken og arbejdet med at skabe ”et samfund for alle”. 

Solidaritetsprincippet 
Solidaritetsprincippet er udtryk for, at alle har et ansvar for at sikre, at mennesker 
med nedsat funktionsevne får de nødvendige ydelser, når behovet opstår. 
Solidaritetsprincippet betyder, at ydelser efter dansk lovgivning i vidt omfang 
finansieres af det offentlige via skattebetalingen. Solidaritetsprincippet indgår 
som et væsentligt element i handicappolitikken. 

Sektoransvarlighedsprincippet 
Sektoransvarlighed betyder, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, 
service eller produkt, er ansvarlig for, at ydelsen er tilgængelig for borgere med 
nedsat funktionsevne. Indsatsen for mennesker med handicap spænder derfor 
bredt over det sociale område, bolig-, trafik-, arbejdsmarkeds-, undervisnings- og 
sundhedssektoren. 

Kompensationsprincippet  
Kompensationsprincippet betyder, at en person med nedsat funktionsevne 
kompenseres for følgerne af den nedsatte funktionsevne, som kan være 
forskelligt fra menneske til menneske, og fra handicap til handicap. 
Kompensationen kan ske ved at gøre samfundets tilbud tilgængelige for 
mennesker med funktionsnedsættelse. Den kan også ske ved at stille særlige 
ydelser til rådighed, som specielt imødekommer den enkelte persons individuelle 
behov. Det kan være omsorgsydelser eller dækning af merudgifter som følge af 
den nedsatte funktionsevne.  
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Om Handicappolitikken 
 
Handicappolitikken omhandler alle borgere i kommunen der har et fysisk eller psykisk handicap, og 
deraf nedsat funktionsevne. 

Den første formelle ramme for dialogen om mennesker med handicap i Herlev blev formuleret i 
2008, i form af en handicapstrategi. Nu er handicapstrategien blevet revideret, og fået form og ind-
hold som en politik, der viser vej for udviklingen af rammerne for børn og voksne med handicap i 
Herlev. Handicappolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier 
for kommunens indsats.  

 
Et fælles papir 
Den reviderede handicappolitik er blevet til i dialog med borgere, pårørende, forenings- og er-
hvervslivet og øvrige aktører, med afsæt i, hvordan vi sammen kan skabe gode rammer for borgere 
med handicap.  

Der har været stor tilslutning til arbejdet med at revidere handicappolitikken. Det er positivt, for 
handicappolitikken skal være et fællespapir der viser vej for hvordan, både den enkelte borger med 
handicap, pårørende, lokalsamfundet og Herlev Kommune, kan bringe sig selv i spil eller bidrage. 

 
Fra ord til handling 
Handicappolitikken skal være tilgængelig på Herlev Kommunes hjemmeside så både de bærende 
værdier og fokusområderne i politikken, er kendte.  

For at sikre, at handicappolitikkens vision og værdier bliver udmøntet indenfor fokusområderne vil 
Herlev Kommune, i samarbejde med borgerne og det øvrige lokalsamfund, udarbejde en handleplan 
der beskriver initiativer og aktiviteter knyttet til fokusområderne. Handleplanen skal tage afsæt i 
hvordan Herlev Kommune og lokalsamfundet, i samarbejde, kan bidrage til at forbedre rammerne 
for mennesker med handicap i Herlev. 
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Mennesker med handicap 

Mennesker med handicap er børn, unge, voksne og ældre med en funktionsnedsættelse der medfører, 
at de ikke har lige muligheder for at deltage i samfundslivet, som borgere uden en funktionsnedsæt-
telse 

Definitionen af borgere med handicap tager afsæt i det handicapbegreb, der er defineret i FN's Stan-
dardregler om Lige Muligheder for Handicappede. Her defineres begrebet handicap som en betegnel-
se for tab eller begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet. 
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Vision og værdier 
 
Herlev - en kommune for alle 
 
Herlev skal være en kommune hvor borgerne, uanset om de har et handicap eller ej, kan leve et godt 
og aktivt liv. Herlev skal derfor være en by hvor børn, unge, voksne og ældre med handicap, imøde-
kommes med forståelse for deres handicap og understøttes i at deltage i samfundet. 
 

Livskvalitet hele livet 

 
Herlev Kommunes handicappolitik hviler på den grundlæggende værdi, at mennesker med handicap 
skal opleve livskvalitet hele livet. Herlev Kommunes indsats tager derfor afsæt i, at borgere med han-
dicap skal leve et så selvstændigt liv som muligt. Herlev Kommune kan dog ikke skabe de gode ram-
mer alene. Derfor er samarbejde og et stærkt engagement fra lokalsamfundet også meget væsent-
ligt.  

Borgeren i centrum af eget liv 

I Herlev Kommune har vi fokus på det enkelte menneskes ressourcer og handlekraft. Udgangspunk-
tet for vores indsats er derfor, at borgeren er i centrum af eget liv, og så vidt muligt skal tage ansvar 
for sit eget liv og deltage i samfundet. Vi er bevidste om at mennesker med handicap er en differen-
tieret gruppe, og at nogle har behov for omfattende hjælp. Børn og voksne med handicap mødes 
derfor med et stærkt blik for deres ressourcer, og indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i og 
respekt for den enkeltes muligheder for udvikling.  

 

Godt samarbejde og gode overgange 

Nogle mennesker med handicap vil have brug for hjælp og støtte hele livet. Derfor er et godt samar-
bejde mellem borgere, pårørende og professionelle vigtigt for at skabe et helhedsorienteret forløb. 
Ligeledes er gode overgange væsentligt for et godt liv. Vi har derfor fokus på at sikre gode overgan-
ge ved skift i livet.  

 

Lokale tilbud der fremmer lokalt tilhørsforhold og fællesskab 

Mennesker med handicap skal have gode muligheder for at tage del i – og udvikle sig i lokalsamfun-
det. Vi har derfor fokus på at udvikle, skabe og samarbejde om lokale tilbud der fremmer lokalt til-
hørsforhold og fællesskab i Herlev. Vi er opmærksomme på, at samarbejde med andre kommuner om 
mennesker med handicap, er nødvendigt, for at kunne etablere egnede tilbud, til alle målgrupper. 
 

Stærkt engagement fra lokalsamfundet 

Gode rammer for børn og voksne med handicap er et fælles anliggende, der kræver stærkt engage-
ment fra lokalsamfundet. Det er derfor nødvendigt, at livsbetingelserne og mulighederne for menne-
sker med handicap er kendte i lokalsamfundet, så der skabes viden om og ansvar for de forudsætnin-
ger og behov der kan være nødvendige.  
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Fokusområder 
 
For at gøre handicappolitikken konkret og handlingsrettet, indgår der en række fokusområder i poli-
tikken, der kan vise vej. 

Fokusområderne skal forstås som områder der er centrale for, at mennesker med handicap kan leve et 
godt liv og udvikle sig. De er derfor ikke en tjekliste hvor der er tale om, at indsatsen enten er opfyldt 
eller ikke opfyldt indenfor en given tidsramme. Initiativer iværksættes inden for lovgivningen og de 
budgetmæssige rammer.  

Fokusområderne tager afsæt i de aspekter der knytter sig til borgernes retssikkerhed. Det gælder for 
eksempel ydelser som borgere med handicap har ret til efter lovgivningen, og kommunens pligt til at 
oplyse og informere om de ydelser, der findes, og kan søges om. I dele af indsatsen er borgerens 
handleplan det centrale og vigtige redskab til, at sikre borgerens retssikkerhed og livskvalitet. 

Fokusområderne er: 

 Netværk, fællesskab og indflydelse  

 God tilgængelighed – fysisk og kommunikativt  

 Sundhed og trivsel gennem hele livet  

 Inkluderende dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelsestilbud 

 Uddannelse og beskæftigelse 

 Gode boligløsninger 

 Aktivt kultur- og fritidsliv  



 11 

Fokusområde 1 

Netværk, fællesskab og indflydelse 
Medmenneskelige relationer er livsbekræftende og nødvendige for at opnå en følelse af, at være en 
del af fællesskabet. Gode rammer for mennesker med handicap handler derfor i høj grad om mulighe-
den for at deltage i fællesskaber og have indflydelse i samfundet. De fleste børn og voksne med han-
dicap vil selv kunne søge fællesskaber og indflydelse, mens en mindre gruppe vil have behov for støtte 
og hjælp. Det er derfor vigtigt, at den enkelte selv søger muligheder for deltagelse og indflydelse, og 
at pårørende og netværket bidrager til muligheden herfor. 
 
Social tilgængelighed 
Social tilgængelig knytter sig til muligheden for at deltage i det sociale liv.  Det er derfor vigtigt at 
have fokus på, at kommunens og lokalsamfundets tilbud og aktiviteter tilrettelægges med tanke på, 
at børn og voksne med handicap og pårørende kan deltage. Nogle mennesker med handicap vil ikke 
kunne deltage i almene tilbud, men kan udelukkende udfolde sig i særligt tilrettelagte aktiviteter til-
passet deres behov. Her har foreningslivet en oplagt mulighed for skabe en kobling mellem almindeli-
ge og særligt tilrettelagte tilbud i lokalsamfundet. 
 

Demokratisk deltagelse 
Muligheden for at få indflydelse i samfundet er meget centralt I forhold til demokratisk deltagelse. 
Det er derfor en fælles forpligtigelse at sikre, at mennesker med handicap effektivt og fuldt ud, kan 
deltage i det politiske og offentlige liv. 
 

Derfor vil Herlev Kommune: 

 tilrettelægge indsatser, tilbud og aktiviteter med fokus på, at borgere uanset handicap kan  
deltage og få indflydelse i det politiske og offentlige liv 

 Informere borgere og pårørende om muligheder og tilbud til den enkelte 

 have fokus på barrierer for deltagelse og medvirke til, at mennesker med handicap nemmere 
bliver forstået og får indflydelse 

 opsøge og handle når der er kendskab til, at et menneske med handicap lever et isoleret liv 

 støtte de frivillige initiativer, der arbejder for at skabe inkluderende tilbud  
 

Vi skal samarbejde om at: 

 skabe gode rammer for deltagelse i fællesskaber og mulighed for indflydelse 

 møde mennesker med handicap på det niveau, der svarer til vedkommendes formåen,  
kompetencer og funktionsnedsættelse 

 skabe netværk mellem handicappede og lokalsamfundet 

 tilbud og aktiviteter i Herlev er inkluderende  

 sikre, at mennesker med handicap kan deltage i forskellige sociale sammenhænge 

 tilegne os viden og påpege specifikke forhold omkring forskellige handicap, der kan give  
eller giver udfordringer i sociale sammenhænge  
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Fokusområde 2 

God tilgængelighed – fysisk og kommunikativt  

For at kunne tage del i lokalsamfundet på lige vilkår med andre er det vigtigt, at kommunen som myndig-

hed - og i samarbejdet med lokalsamfundet – har fokus på og tænker fysisk og kommunikativ tilgængelig-

hed ind i planlægningen og udførelsen af tilbud og aktiviteter. 

Fysisk tilgængelighed  

Fokus på fysisk tilgængelighed skal sikre, at mennesker med handicap kan opnå uafhængighed, bevægel-

sesfrihed og sikkerhed. Overvejelser om tilgængelighed  i butikker med videre er lokalsamfundets opga-

ve, men kommunen kan støtte op  i eventuelt samarbejde. 

 

Derfor vil Herlev Kommune: 

 have fokus på at forbedre adgangsforholdene i offentlige rum og bygninger samt i 
kommunens  
institutioner og nybyggeri 

 arbejde for at forbedre tilgængelighed i boliger og boligområder 

 inddrage personer med viden om fysisk tilgængelighed i samarbejdet, når der bygges 
nyt eller eksisterende bygninger renoveres  

 holde fokus på at finde løsninger på boligtilpasning, så reetablering undgås 

 arbejde ud fra at form og funktion går hånd i hånd, således at fremtidige tilgængelig-
hedsløsninger bliver holdbare og æstetiske 

Vi skal samarbejde om at:  

 få opmærksomhed på de forhold, der gælder for mennesker med handicap og kan være  
en barriere for tilgængeligheden 

 indgå i dialog omkring de tiltag der er nødvendige for, at mennesker med handicap kan 
deltage på lige vilkår 

 have tanke på forhold for mennesker med handicap når der åbnes en ny butik, etable-
res en ny fritidsaktivitet og lignende 



 13 

Kommunikativ tilgængelighed 
 
Kommunikation er et udgangspunkt for deltagelse og derfor en integreret del af de sammenhænge, 
det enkelte menneske indgår i. For nogle mennesker med handicap kan funktionsnedsættelser i san-
seapparatet være en barriere for at få viden, kommunikere eller deltage i større sammenhænge. Det 
er derfor et vigtigt fokusområde. 
 
IT er et godt kommunikationsværktøj for mennesker med handicap, men ikke et værktøj som alle 
mestrer. I Herlev Kommune har vi fokus på, at børn og voksne med handicap har mulighed for at 
kommunikere og modtage information uanset deres IT færdigheder. 
 

Derfor vil Herlev Kommune:  

 sikre god kommunikativ tilgængelighed og rådgive herom 

 have vedvarende fokus på samarbejdet omkring udbygning af tilgængelig information på 
hjemmesider og andre kommunikationskanaler 

 udvikle kommunens hjemmeside og IT med relevant ny IT der fremmer kommunikation 

 arbejde på at kommunens kommunikationsform tager hensyn til, at også mennesker med 
handicap skal kunne benytte og forstå kommunens informationer 

 have fokus på mulige pc-hjælpemidler i relation til forskellige typer af handicap, og om det er 
muligt at komme i gang med informationssøgning via hjemmesider 

Vi skal samarbejde om at:  

 sikre, at elektronisk kommunikation er tilgængeligt for mennesker med handicap 

 kommunikere så mennesker med forskellige former for handicap kan og får adgang til at  
benytte den afgivne information 

 påpege forhold der er nødvendige for, at mennesker med handicap har tilstrækkelig gavn af 
kommunikations- og informationskanaler  

 gøre opmærksom på når der er faciliteter til mennesker med kommunikationshandicap til 
rådighed 
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Fokusområde 3 

Sundhed og trivsel gennem livet  
 

Sundhed og trivsel handler blandt andet om kost, motion og mental- og fysisk sundhed, som grundlag 
for et godt liv. Sundhed og trivsel skabes først og fremmest af det enkelte menneske. Det er derfor 
vigtigt, at det enkelte menneske tager ansvar for sin egen sundhed og trivsel, og at pårørende og net-
værket støtter op herom. 

I Herlev Kommune har vi et generelt mål om at borgernes sundhed og trivsel skal styrkes. Vi har derfor 
fokus på borgerens ressourcer ift. kost, motion og mental sundhed i den forebyggende og rehabilite-
rende sundhedsindsats. Vi er opmærksomme på at gruppen af mennesker med handicap er meget dif-
ferentieret, og har særligt fokus på borgere som har brug for særlig rådgivning eller støtte til at leve 
et sundt liv. 

Sundhed og trivsel handler også om at være en del af et fællesskab og føle samhørighed. Her kan bå-
de det nære netværk og lokalsamfundet bidrage til, at mennesker med handicap indgår i fællesskaber. 
Sundhed og trivsel er derfor et vigtigt, fælles fokusområde for alle borgere, uanset handicap. 

 
Derfor vil vi i Herlev Kommune: 

 tilrettelægge indsatsen, bl.a. ved brug af handleplaner, så borgeren understøttes i at være  
aktiv og bruge sine ressourcer til at fremme sundhed og livskvalitet 

 understøtte at mennesker med handicap indgår i fællesskaber i lokalsamfundet 

 sikre, at borgere med handicap har adgang til hjælpemidler, som giver en væsentlig lettelse  
i hverdagen og kan understøtte muligheden for en selvstændig livsførelse 

 lave kurser til handicappede unge, der skal etablere sig i en voksen tilværelse 

 øge kendskabet til og bidrage til udviklingen af både almene og særlige tilbud til borgere  
med handicap 

 tilbyde sundhedsfremmende rådgivning og ydelser, der tager afsæt i borgerens individuelle  
behov og muligheder 

 understøtte og hjælpe pårørende i deres rolle som pårørende 
 

Vi skal samarbejde om at: 

 motivere og understøtte mennesker med handicap i at leve et aktivt liv med fokus på sundhed 
og trivsel 

 understøtte og fremme at mennesker med handicap indgår i fællesskaber og lokalsamfundet 

 skabe rammer for det gode samarbejde med pårørende 

 skabe rammer for at borgere med handicap kan gøre opmærksom på særlige behov  

 tilrettelægge tilbud og aktiviteter så mennesker med handicap har kendskab til og kan deltage 
aktivt i såvel almene som mere specialiserede tilbud  
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Fokusområde 4 
Inkluderende dagtilbud, skole og ungdomsuddannelsestilbud  
 

I Herlev Kommune er der fokus på udvikling af inkluderende miljøer der rummer mangfoldighed og 
medvirker til at alle oplever at blive anerkendt som en del af et fællesskab.  Inklusion begynder i 
dagtilbuddet til små børn, og fortsætter og er lige så vigtig, gennem folkeskolen og efterfølgende 
uddannelse, for eksempel inden for ungdomsuddannelserne.  

Inklusion kommer ikke af sig selv. Det kræver samarbejde, og at forældre til såvel børn med handi-
cap, som børn uden handicap, understøtter fællesskaber. Indsatsen for børn og unge tager afsæt i 
den enkeltes muligheder, og vi er opmærksomme på, at nogle børn og unge med handicap har be-
hov for særlige tilbud. Vi har derfor fokus på at kunne rumme børn og unge med fysiske- eller psyki-
ske funktionsnedsættelser i lokale tilbud, så børn og unge forbliver en del af det lokale fællesskab i 
Herlev. 

Derfor vil Herlev Kommune: 

 sikre en høj faglighed i vores tilbud 

 arbejde ud fra en inkluderende praksis og informere børn og voksne om inklusion 

 vejlede og videreuddanne det pædagogiske personale og lærerne 

 understøtte børns motorik 

 skabe en fleksibilitet i vores almene og specialiserede dagtilbud, hvor tilbuddet passer til  
børnenes forskellige behov 

 have fokus på den fysiske indretning i skoler og dagtilbud og tilrettelægge et pædagogisk 
læringsmiljø, der tilgodeser børn med mange forskellige behov 

 yde sparring til forældre til børn med særlige behov og vejledning til pædagoger og lærere 

 sikre, at børn der har brug for særlige hjælpemidler i institutionen tilbydes dette efter en  
konkret vurdering 

 anbefale skolerne at markere FN´s Internationale Handicapdag 

 
Vi skal samarbejde om at:  

 at give børn de bedste muligheder for et godt børneliv 

 skabe rummelige og inkluderende fællesskaber 

 understøtte børn og unge med handicap i at indgå i fællesskaber 

 se og gøre opmærksom på børn med særlige behov 

 skabe en god hverdag for børn i specialiserede tilbud  
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Fokusområde 5 
Uddannelse og beskæftigelse  
 
Det skaber selvværd og livskvalitet at have et aktivt arbejdsliv eller tage en uddannelse. Mennesker 
med handicap skal derfor have mulighed for og understøttes i tage en uddannelse og komme i be-
skæftigelse.  
 
Det er den enkelte borgers ansvar at gennemføre en uddannelse og søge tilknytning til arbejdsmarke-
det. Nogle voksne med handicap har dog behov for ekstra tiltag for at kunne opnå beskæftigelse eller 
gennemføre en uddannelse. Det er der gode muligheder for i beskæftigelsesindsatsen, men det kræ-
ver også, at der er fælles fokus på alternative muligheder og åbninger på arbejdsmarkedet. Her er 
dialogen og samarbejdet med erhvervslivet vigtig. 

Derfor vil Herlev Kommune: 

 arbejde for at forebygge, begrænse eller afhjælpe følger ved medfødt eller tilstødt  
langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller kognitiv funktionsnedsættelse 

 koordinere og anvende gældende lovgivning på handicap området, med fokus på at  
mennesker med handicap får og bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet 

 være i tæt dialog med ledige der har funktionsnedsættelse, myndigheder og andre  
relevante parter 

 Understøtte og vejlede voksne og unge med handicap i at uddanne og udvikle sig og være  
i 
 tæt dialog med borgeren og dennes pårørende  
 

Vi skal samarbejde om at: 

 understøtte unge og voksne med handicap i at tage en uddannelse og få og bevare  
tilknytning arbejdsmarkedet 

 skabe forskellige åbninger for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet 

 tænke nyt i forhold til at inkludere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet 
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Fokusområde 6 
Gode boligløsninger  
Langt de fleste mennesker med handicap lever et selvhjulpent liv i en almindelig bolig. Borgeren kan 
have behov for at boligen har særlige indretningsløsninger, eller kan begå sig med særlige hjælpemid-
ler, men indretter sig ellers efter behov, på lige fod med andre.  Andre voksne med handicap har be-
hov for kompensation eller hjælp for selv at mestre dagligdagen i egen bolig.  
 
For en lille gruppe mennesker med handicap er der behov for en helt anden boligløsning med mere 
omfattende støtte, kontakt og pædagogisk bistand, som bofællesskaber eller botilbud kan give. Gode 
boligløsninger er derfor meget individuelle og kan se meget forskellige ud. For de voksne, der har be-
hov for støtte og hjælp til at klare hverdagen selv, er det vigtigt, at pårørende og netværket støtter op 
og bidrager til at understøtte en selvstændig livsførelse. 
 
Derfor vil Herlev Kommune: 

 medvirke til at borgere med handicap bor i en egnet bolig 

 yde fleksibel støtte til borgere i eget hjem 

 informere boligsøgende borgere om hvilken type bolig, de er registreret som ansøger til 

 være i dialog med almene boligselskaber og private ejendomsinvestorer om at fremme  
etablering af fleksible og handicapegnede boliger  

 udvikle botilbud med fleksibel støtte, tilpasset borgerens behov, til borgere der ikke har  
mulighed for at bo i eget hjem 

 fokus på bolig som en vigtig del af at skulle etablere sig i en voksentilværelse 
 

Vi skal samarbejde om at: 

 understøtte borgere med handicap i at bo i egen bolig 

 skabe lokale fællesskaber omkring botilbud og bofællesskaber 

 se muligheder og arbejde for, at der etableres fleksible og handicapegnede boliger i  
forbindelse med ombygning og opførelse af offentlig støttet boligbyggeri 
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Fokusområde 7 
Aktivt kultur- og fritidsliv  
Herlev har et aktivt foreningsliv, hvor der er rummelighed og gode muligheder for at mennesker 
med handicap kan deltage. Her har foreningslivet en oplagt mulighed for at skabe fællesskaber på 
tværs, og spiller derfor en væsentlig rolle for at børn og voksne med handicap kan deltage i fælles-
skaber.  

Et aktivt fritids- og kulturliv skabes i høj grad af den enkelte selv. For nogle børn og voksne med 
handicap kan det dog kræve at pårørende eller andre i netværket støtter op, og bidrager til mulig-
heden for at deltage.  

Nogle mennesker med handicap vil have behov for ekstra støtte eller særligt tilrettelagte kultur- og 
fritidstilbud. Det er derfor vigtigt, at kultur- og fritidslivet både rummer brede, almene tilbud og 
særlige tilbud. 

 
Derfor vil Herlev Kommune: 

 understøtte og medvirke til, at der er gode rammer for at mennesker med handicap kan 
deltage aktivt i kultur- og fritidslivet 

 udbrede kendskab til eksisterende tilbud som særligt mennesker med handicap kan have 
glæde af at deltage i 

 arbejde for yderligere at styrke den fysiske tilgængelighed i kommunens idrætsfaciliteter 
og kulturinstitutioner 

 samarbejde med foreninger om tilbud og aktiviteter målrettet mennesker med handicap 

 understøtte de frivillige foreninger i at håndtere barrierer der kan være for at skabe mere 
inklusion i foreningslivet 

 informere om frivillige netværk, besøgsvenner, telefonkæder mv. 

Vi skal samarbejde om at: 

 vise at mennesker med handicap også kan bidrage til at skabe spændende sociale miljøer  

 samarbejde om at skabe og tilrettelægge kultur- og fritidstilbud der inkluderer mennesker 
med handicap 

 have fokus på og gøre opmærksom på barrierer der kan hindre at mennesker med handi-
cap kan deltage 

 samarbejde om udvikling af særlige tilbud til mennesker med handicap 

 orientere bredt om tilbud og gøre opmærksom på handicapvenlige faciliteter 
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Gode rammer kræver fælles indsats  
 
Herlev Kommunes nye handicappolitik er en mere konkret og målrettet vejviser for hvordan vi alle - 
på hver vores måde - kan bringe os selv i spil og bidrage til at skabe gode rammer for et liv med han-
dicap i Herlev.  

Nu skal politikken føres ud i livet. Overalt i Herlev. Det er en fælles opgave som både involverer poli-
tikere, borgere, pårørende, foreningslivet, erhvervslivet og kommunens ledere og medarbejdere.  

Handicappolitikken skal være kendt og tilgængelig for alle i Herlev. Den skal være grundlaget for 
kommunens og lokalsamfundets virke. Og vi vil fortsætte med at holde fokus på at inkludere menne-
sker med handicap og sikre god tilgængelighed i vores samarbejde med lokalsamfundet. 

Virkeliggørelsen af handicappolitikkens fokusområder vil ske gennem udvikling af eksisterende ind-
satser og aktiviteter, i takt med at der er budgetmæssige muligheder for det. Derudover er det en 
forudsætning, at Herlev Kommunes medarbejdere og ledere, borgere med og uden handicap, pårø-
rende og lokalsamfundet, samarbejder og har fokus på at se nye muligheder.  



Handicappolitik 

Udgivet af Herlev Kommune 
August 2013 

 
www.herlev.dk/handicappolitik 



Handicappolitikken revideres i år 2018, med sigte på at videreudvikle og formulere nye fokusområder. 

 

 


