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Indledning
Samsø Kommunes Handicappolitik med til at synliggøre den måde, vi vil arbejde på og de
områder, som vi vil fokusere på indenfor den kommende årrække.
De følgende to sider beskriver de rammer og forståelser politikken er udarbejdet i henhold til,
samt udarbejdelsen og opbygningen af politikken.
Funktionsnedsættelse og handicap
I den miljørelaterede definition af handicap adskilles funktionsnedsættelse og handicap
således, at personer med funktionsnedsættelse kun er handicappede, når de ikke bliver
kompenseret for deres funktionsnedsættelse.
(jf. Standardregler om Lige muligheder for handicappede, 1994)
Målgruppe
Den primære målgruppe for politikken er alle borgere på Samsø, der er omfattet af FN’s
Handicapkonventions definition af handicap, i artikel 1:
”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.”
Politikken henvender sig desuden til pårørende, netværk, organisationer, virksomheder samt
ansatte i kommunen.
Om politikken
Samsø Kommunes Handicappolitik indeholder en grafisk oversigt over overordnet målsætning,
tre principper for kommunens måde at arbejde på samt en opdeling af indsatsområder, der
uddybes i det efterfølgende. Relevante kontakter og nyttige links står på side 10.
Politikken er et resultat af en længere proces, hvor medarbejdere fra Samsø Kommune og
Handicaprådet har biddraget med deres viden og idéer.
På baggrund af politikken udarbejder de relevante ledere og medarbejdere konkrete tiltag til,
hvordan målsætningerne kan opfyldes.
Fremadrettet vil politikken løbende blive ændret, så den passer til den aktuelle situation.
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Handicapområdet
Handicapområdet er et område, hvor der i forvejen eksisterer både nationale og internationale
love og bestemmelser, samt en lang faglig tradition, som er med til at rammesætte og præge
den støtte, som borgere kan forvente af Samsø Kommune.
Ifølge FN’s Handicapkonvention, som Danmark underskrev i 2009, artikel 19 stk. 1 skal borgere
med funktionsnedsættelse have retten ”(…) til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i
samfundet”. I artikel 26 stk. 1 om habilitering og rehabilitering står der ligeledes at;
”Deltagerstaterne skal træffe effektive og passende foranstaltninger, herunder gennem
støtte fra ligestillede, for at gøre det muligt for personer med handicap at opnå og
opretholde den størst mulige uafhængighed, fuld fysisk, psykisk, social og erhvervsmæssig
formåen samt fuld inkludering og deltagelse i alle livets forhold.”
I lov om Social Service § 81 står der at;
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er
1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud
om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og
4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes
særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v.
eller i botilbud efter denne lov.”
Lokalt i Samsø Kommune har vi formuleret en vision, se nedenstående, og værdier
(ordentlighed, anderkendelse, tillid og tydelighed), som vi arbejder i henhold til i perioden 2015
til 2020:
SAMSØ KOMMUNE
- vi gør det sammen





vi er et stærkt og bæredygtigt øsamfund
vi løfter i flok – borgerne, erhvervs- og foreningslivet sammen med kommunen
vi har en dedikeret og effektiv organisation

Handicappolitikken indskriver sig i de eksisterende traditioner, love og bestemmelser, samt
Samsø Kommunes egen vision og værdier. I forlængelse af de pågældende rammer beskriver
politikken måden, principperne, for hvordan vi i Samsø Kommune vil yde støtte på og konkrete
indsatser, som vi vil iværksætte i den kommende periode.
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MÅLSÆTNING

Overordnet målsætning, principper og indsatsområder

I Samsø Kommune stræber vi efter, at alle borgere har mulighed for at deltage i
samfundslivet. Vores opgave er derfor at støtte, kompensere og bidrage til
udvikling, så alle borgere gives faktiske muligheder for at skabe sig et
selvstændigt, meningsfuldt og bidragende liv.

I Samsø Kommune har vi tre principper, hvorigennem vi ønsker at opnå vores
målsætning på handicapområdet. Principperne er samlet set det som i
fagsprog kaldes for den rehabiliterende (og habiliterende i forhold til borgere
med medfødte funkionsnedsættelser) tilgang.

PRINCIPPER

Borgeren i centrum
Borgerens livssituation danner udgangspunkt for hvilken indsats, der ydes. Al
hjælp og støtte iværksættes og udføres på baggrund af en respektfuld dialog
med borgeren.
Samarbejde og helhedsorientering
Vi arbejder ud fra, at samfundet i en bred forståelse er et kerneelement i en
sammenhængende og bæredygtig indsats. Det primære samarbejde foregår
mellem borgeren, de pårørende og medarbejderen. Derudover vægter vi
generelt et større lokalt samarbejde både internt i kommunen, samt udadtil
med øens borgere, virksomheder og interesseorganisationer.

FOKUSOMRÅDER

Målrettet
Hensigten med indsatserne er, at borgeren skal opnå et selvstændigt og
meningsfuldt liv. I overensstemmelse med borgerens livssituation og med
udgangspunkt i vedkommendes ønsker, behov og ressourcer, skal vi støtte
borgeren i at selv så vidst muligt føre sit eget liv.

Borgeren i centrum

Børn og unge

Tilgængelighed

Elektroniske og digitale værktøjer

Beskæftigelse
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Fokusområde 1: Borgeren i centrum
Indsats
Borgere med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at få tilbudt en indsats, der passer til
deres livssituation. Indsatsen skal så vidt muligt kompensere for deres funktionsnedsættelse,
således at de har samme vilkår og muligheder som alle andre borgere.
Formål
For at en given støtteforanstaltning har en hensigtsmæssig effekt, er det vigtigt, at borgerens
perspektiv inddrages. Hensigten med borgeren i centrum er at opnå målsætningen om størst
mulig grad af livskvalitet og uafhængighed, samt at en indsats har den ønskede virkning.
Proces og aktører
Indsatsen, der tilbydes, vælges på baggrund af en dialog mellem borgeren og dennes
kommunale kontakt. Derudover bør kommunalt ansatte, der har borgerkontakt, bestræbe sig
på at gøre borgere med nedsat funktionsevne opmærksomme på, hvilke af hjælpemidler og
andre foranstaltninger, der kunne være til gavn for borgeren. Herefter kan borgeren og dennes
kommunale kontakt beslutte, om det er en relevant støtte.
Specifikke målsætninger
Vi vil:
 sørge for, at borgere med funktionsnedsættelse i kommunen får relevant information
om tilbud, sagsbehandlingsforløb med videre og sørger for, at borgerne i de tilfælde,
hvor det er relevant, er klar over, at de er omfattet af tilbud om hjemmepleje,
genoptræning, vedligeholdelsestræning og rehabilitering.


være lydhøre overfor de personlige ønsker, som ikke nødvendigvis er en del af den
ordinære og lovpligtige støtte. Indenfor de ressourcemæssige rammer, bestræber vi os
på at imødekomme de enkelte ønsker.



med respekt for de personlige livsstilsvalg, støtte borgere i at føre en sund livsstil.



med borgeren i centrum, desuden tage hensyn til deres nærmeste familie og pårørende.
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Fokusområde 2: Tilgængelighed
Indsats
Sammen med private og frivillige aktører vil Samsø Kommune indarbejder handicapvenlig
adgang og i øvrigt øget tilgængelighed dér, hvor det er muligt. Fx bygge- og anlægsprojekter,
bygningsrenovering, arrangementer eller digitale tiltag.
Formål
Det skal være muligt for borgere med funktionsnedsættelse at bevæge sig rundt – både fysisk,
psykisk og digitalt – uden at funktionsnedsættelsen fungerer som en hindring.
Proces og aktører
Handicappolitikken hidrører under socialforvaltningens område. I henhold til at medtænke
funktionsnedsættelser, når der laves nye tiltag, hvad enten det er bygnings- og anlægsarbejder,
aktiviteter eller digitale tiltag, kræves der dog ofte et samarbejde på tværs af forvaltninger og
deres medarbejdere (fx Teknisk Forvaltning) samt i forhold til private aktører.
Specifikke målsætninger
Vi vil:
 arbejde for, at alle kommunale projekter medtænker tilgængelighed, blandt andet i
forhold til adgang til offentlige faciliteter, naturen og arrangementer.


indgå i dialog med øens private aktører, så disse fra starten tilskyndes til at medtænke
tilgængelighed i alle arrangementer og faciliteter, både fysisk, psykisk og digitalt.



sørge for, at information fra kommunen til alle borgere, herunder også specifikt til
borgere med funktionsnedsættelse, skal være tilgængelig for alle borgere.



inddrage de relevante interesseorganisationer og handicaprådet i
planlægningsfasen af nye initiativer.
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Fokusområde 3: Beskæftigelse
Indsats
For alle borgere, der er i stand til det, skal det være muligt at være en del af arbejdsmarkedet,
hvad enten det er fuldtid, deltid, i skånejob eller i praktik. Samsø Kommune arbejder derfor
målrettet for at etablere kontakt mellem virksomheder og borgere med funktionsnedsættelse.
Formål
Vort primære formål er, at borgerne oplever sig selv som bidragende til samfundet. En anden
gevinst er de sociale relationer, som tilknytningen til arbejdsmarkedet ofte kan medvirke til.
Proces og aktører
Borgerens kontaktperson i Samsø Kommune skal med respekt for borgerens ønsker og
ressourcer gennem gensidig dialog klarlægge mulighederne for beskæftigelse. Jobcentret skal i
den løbende kontakt med virksomheder udbrede kendskabet til og holde sig opdateret i
forhold til jobmuligheder for borgere med funktionsnedsættelse.

Specifikke målsætninger
Vi vil:
 arbejde for, at borgere med funktionsnedsættelse skal have let adgang til at få
vejledning og støtte, så de kan følge uddannelse, kurser eller passe et job.


informere erhvervsdrivende om muligheder, hjælpeordninger og lignende, der kan
støtte op omkring virksomheders bidrag til at sikre samfundsdeltagelse for borgere
med funktionsnedsættelse, herunder oprette stillinger, varetagelse af midlertidige
funktioner og indgå praktikaftaler ned til en time om ugen.



bidrage til, at borgere med funktionsnedsættelse anerkendes som en værdifuld
arbejdskraft.



arbejde for, at den beskæftigelsesindsats, der tilbydes, sigter mod så høj en grad af
selvforsørgelse som muligt samt et liv på så normale vilkår som muligt.



være opmærksomme på alternative kommunale jobmuligheder, samt skabe gunstige
vilkår for at ansætte og fastholde kommunale medarbejdere med funktionsnedsættelse.
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Fokusområde 4: Børn og unge
Indsats
Der er ekstra opmærksomhed på børn og unges deltagelse i samfundslivet. Det er en fælles
opgave på Samsø at inkludere børn og unge med funktionsnedsættelser i samfundslivet.
Formål
Ved et tidligt fokus på at borgere med funktionsnedsættelser ofte har behov for særlige
initiativer for at kunne deltage i samfundslivet, øger vi chancerne for gode
deltagelsesmuligheder. Derfor er det vores opgave at biddrage til gode rammer for børn og
unges deltagelse.
Proces og aktører
Inklusion af børn og unge med funktionsnedsættelser foregår på mange forskellige plan, på de
forskellige kommunale institutioner og udbydere af aktiviteter.
Specifikke målsætninger
Vi vil:
 være i dialog med forældre i forhold til, hvordan vi i fællesskab bedst kan støtte børnene
og de unge i at deltage.


medtænke hensynet til borgere med funktionsnedsættelse i de arrangementer og
tilbud, der er henvendt til alle børn og unge.



have et særligt fokus på aktiviteter målrettet børn med behov for en særlig indsats.



tilskynde andre, der laver arrangementer, til at medtænke hensynet.
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Fokusområde 5: Elektroniske og digitale værktøjer
Indsats
I Samsø Kommune er vi løbende opmærksomme på mulighederne i elektroniske og digitale
løsninger. Værktøjerne dækker over en bred vifte af elektroniske og digitale hjælpemidler eller
redskaber, som enten kan anvendes af medarbejderne i deres arbejde eller af borgerne i deres
dagligdag. Det kan fx dreje sig om rebskaber til at strukturere hverdagen, indgå i sociale
fællesskaber eller som velfærdsteknologiske løsninger.
Formål
Elektroniske og digitale værktøjer kan være medvirkende at øge selvstændigheden og
udfoldelsesmulighederne for borgerne.
Proces og aktører
Idet der er tale som forskelligartede værktøjer, som kan være behjælpelige på forskellige
områder, vil processen og aktørerne variere.
Specifikke målsætninger
Vi vil
 løbende være opmærksomme på nye muligheder indenfor elektroniske og digitale
løsninger.


i relevante tilfælde støtte borgere i at deltage i virtuelle sociale fællesskaber, så som fx
Facebook.



i de tilfælde, hvor der vurderes at være en gavnlig effekt på borgeres selvstændighed,
anvende relevante digitale værktøjer, der kan være behjælpelige med at strukturere
hverdagen.



være åbne for nye velfærdsteknologiske løsninger.
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Kontakt og nyttige links
Samsø Kommune
Søtofte 10, Tranebjerg
8305 Samsø
Borgerservice telefon: 8792 2200
Fax: 8792 1128
kommune@samsoe.dk
Borgerservice åbningstider
Mandag
10.00 - 12.00
Tirsdag
10.00 - 12.00
Onsdag
10.00 - 12.00
Torsdag
10.00 - 12.00 og 15.00 - 17.00
Fredag
Lukket
Telefontider og mail
Du kan altid sende Samsø Kommune en mail på kommune@samsoe.dk
Du kan også ringe til Borgerservice på telefon 87 92 22 00.
Telefontiderne er mandag til torsdag fra 9.00 - 12.00 og igen fra 13.00 - 15.00.
Links
På Samsø Kommunes hjemmeside kan du læse mere om, de forskellige tilbud og
støtteordninger, der er i Samsø Kommune. Læs mere her. [her = aktivt link
https://www.samsoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom]
Kontaktoplysninger på de specifikke afdelinger og medarbejdere findes her. [her = aktivt link
https://www.samsoe.dk/kommunen/aabningstider-og-kontakt]
Samsø Kommunes Handicapråd, læs mere her. [her = aktivt link
https://www.samsoe.dk/politik/raad-og-naevn/handicapraadet]
Det Centrale Handicapråd, læs mere her. [her = aktivt link http://www.dch.dk/]
Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med
handicap, læs mere her. [her = aktivt link
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127181]
De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede, læs mere her.
[her = aktivt link http://www.dch.dk/fnregl/fnregl.pdf]
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