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EMNE 1 ���� Visioner og mål for handicapområdet 
 
Hvilke overordnede mål og visioner skal være bærend e i forhold til 
fremtidens handicapområde? 
 

- Hvilke visioner har I for fremtidens handicapområde ? 
 

- Hvad er formålet med indsatsen på fremtidens handic ap-
område? 

 
- Hvad skal vi stræbe efter at nå? 

 
Gruppe a 
 
• Alle ansatte og afdelinger i kommunen skal efterleve handicappolitik 

(jobcentret). 
• At give mulighed for fleksjob i det private og andre kommuner. 
• Gennem uddannelse og kampagner skal alle lære om handicappolitik 

evt. allerede fra folkeskolen. 
• Større fokus på integration af handicappolitik fra skriftlighed til prak-

sis. 
• Helhed og sammenhæng. 
• Ingen grænser mellem kommuner – ligesom brandvæsnet. 
• Frihed til selv at vælge fleksjob uanset baggrund. 
• Frit boligvalg uden grænser.  
• Lad pengene følge borgeren. 
• Vi skal ansætte de bedste mennesker – ikke altid uddannelsesbag-

grund men også erfaring og menneskelige kompetencer. 
• Kommunale fleksjob ”ambassadører”. 
• En ligelig fordeling af kompetence imellem det faglige og særlige 

handicapviden. 
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Gruppe b 
 
• Differentieret takstsystem i botilbuddene. Støtten følger borgeren 

 
• Behandle borgere respektfuldt og anerkendende. Komme ud på bor-

gernes bane og tale deres sprog. 
 

• Få borgeren i centrum. Lytte til, hvor borgeren gerne vil hen. Syste-
met skal tilrette sig borgeren. 
 

• Få hele civilsamfundet på banen. Bruge den viden og erfaring ALLE 
har. 

 
• Borger ønsker retten til selv at bestemme, hvem der skal med på 

møder, så der ikke bare inviteres til ex. handleplansmøder, uden 
borger er blevet spurgt om, hvem der skal deltage, fx arbejdsplads, 
m.v. - ”intet om mig uden mig” 

 
• Støtte til at falde til på ”klap projekt”. Problemet kan være, at der er 

unge ledere, som ikke kender målgruppen og kan hjælpe til med ,at 
man finder sig til rette. 

 
• Socialøkonomiske virksomheder. 

 
• Bredere udvalg af beskyttede arbejdspladser. Ufaglærte funktioner, 

ex på klostret, hotel. 
 

• Bredere beskæftigelses muligheder. 
 

• Borgere skal have lov at takke nej til et botilbud. Man har ikke valg-
mulighed. 

 
• Boliger, der er til at betale. 

 
• Opmærksomhed på, at en del borgere modtager kontanthjælp. 

 
• Åbne op for muligheden for at rejse udenlands. 
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Gruppe c 
 
• At der bliver talt i et sprog og færre emner, når man inviterer borger-

ne/brugere med til sådanne temadage. 
 

• Større involvering af brugerne fra kommunens tilbud. 
 

• At spørgsmål havde været sendt ud til brugerråd, så man hjemmefra 
havde haft tid til, at svare på spørgsmålene. 

 
Gruppe d 
 
• Inklusion og ligeværdighed. Borgerne skal kunne deltage i så mange 

ting som muligt i alle livets forhold. Borgeren skal have lejlighed til at 
deltage i fritidsliv, foreningsliv mv.  
 

• Borgeren skal kunne leve et liv, som om man ikke havde et handi-
cap. Kompensation i det omfang, som det kræves.  
 

• Dilemmaerne – alt styres af økonomi og ikke af den enkeltes behov.  
Eksempelvis er borgernes mulighed for at tage på ferie, under forud-
sætning af, at der afsættes økonomi til medarbejderandelen.  
 

• Retssikkerheden for borgerne kommer til at halte, når økonomien 
strammer og borgeren ikke selv er i stand til at være sin egen advo-
kat.  
 

• Det største problem er, at der ikke er fokus på mennesker med han-
dicap. Handicappede skal have mulighed for at realisere dem selv. Vi 
kompenserer på basisbehovet for den handicappede. Vi tilbyder ikke 
muligheder for at realisere sig selv og folde potentialet helt. 
 

• Handling bag de pæne ord. 
 

• Jeg har en drøm om, at der kommer så meget fokus på, at alle får 
mulighed for at få et værdigt liv. 
 

• Konkrete bud på, hvordan handicappolitikken bliver realiseret i virke-
ligheden: Handicaporganisationerne skal høres indenfor alle områ-
der, når der sker ændringer på handicapområdet i kommunen.  
 

• Kvalitetsstandarder, der sikrer borgerens retssikkerhed på alle områ-
der.  
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Gruppe e 
 
• Hjælp til selvhjælp. Muligheder for at blive klogere og støtte til selv at 

komme i gang. 
 

• Diskussionen gik også på, hvor normaliteten slutter. 
 
• Kontinuitet og realisme i sagsbehandling. Et team følger en person. 

Tænker livsforløb og empatisk. 
 
• Viften af tilbud skal være større for at skabe bedst tænkelige indivi-

duelle fremtidsløsninger. 
 
• Liv over penge. 
 
• Der skal tænkes hele liv og tænkes på længere sigt frem for sagsbe-

handling, der tænker årlige budgetter. 
 
• Man kan føle sig låst fast. 
 
• Det private erhvervsliv kan inddrages i højere grad til at skabe jobs 

der udvikler. Mange støtteordninger kan tænkes ind. 
 
• Det er dog vigtigt at tænke det at være sammen med ligesindede ind. 

Vi ønsker alle at være sammen med ligesindede og kunne spejle sig. 
 
• Aldersgrænser behøver ikke at være styrende for forskellige tilbud. 
 
• Samarbejdspartnere skal ikke begrænses af, om det er privat eller 

offentligt. 
 
• Kommunerne skal samarbejde mere, bedre og forpligtende. 
 
• For at have mulighed for at skabe det mest selvstændige liv for den 

enkelte, så skal der tænkes ud over kommunegrænser. Man skal 
tænke det enkelte hele livsforløb. 
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Gruppe f 
 
• Sørge for at man har et netværk 
• Fritidsinteresser 
• Tilknytning til omgivelserne/samfundet udenfor 
• Selvstændige valg i livet for den handicappede 
• Livsindhold der giver mening 
• Bedre til at formidle omkring de muligheder der for valg i livet 
• Fleksible løsninger 
• Helhedsforståelse og viden om den enkelte borger, som fagperson 
• Botilbud, fritidstilbud, dagtilbud mm skal være forskellige, og udbyde 

forskelligt indhold. 
 
Gruppe g 
 
• At den handicappede kommer ind på et sted, som ligner et alminde-

ligt hjem. 
• At handicappede bliver en del af samfundet 
• At tilbuddet er tilpasset den enkelte borger 
• Et reelt frit valg – på bolig, på arbejde, på aktivitet og samvær, på 

egne naboer, god tilgængelighed. 
• Positiv inklusion = inklusion på alles betingelser (normale og handi-

cappede) 
• Vidensdeling om mennesker med handicap, sådan at inklusion og 

generel accept understøttes. 
 
Gruppe h 
 
• Et mål må være, at den handicappede får den nødvendige støtte for 

at fungere optimalt. 
 

• Den handicappede skal oplyses om rettigheder og muligheder. 
 

• Den handicappede skal oplyses om ny forskning. 
 

• Der skal være fokus på den handicappedes styrker, så evner og 
kunnen bruges og udvikles. 
 

• Ved bordet opfordres der til at støtte netværksdannelse, så handi-
cappede får mulighed for at støtte og udvikle hinanden. 
 

• Ved bordet diskuteres Kommunens vilje til og mulighed for at ”opdra-
ge” alle borgere til større rummelighed og handicapforståelse. Nud-
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ging nævnes som brugbart værktøj til at præge kommunens borgere. 
 

• Ved bordet diskuteres problemerne for de kommende generationer, 
der ikke kan opnå førtidspension, men skal forsørge sig selv, eller 
klare sig med ungeydelse/kontanthjælp. Der er et udtalt ønske om 
bedre økonomiske støttemuligheder for unge. 
 

• Ved bordet udtrykkes der holdninger om, at inklusionskravet i uddan-
nelsessystemet, allerede fra grundskolealderen, giver rodløshed og 
ensomhed og absolut ikke inklusion. 

 
Gruppe i 
 
Hvilke overordnede mål og visioner skal være bærende i forhold til 
fremtidens handicapområde? 
 
Hvilke visioner har I for fremtidens handicapområde? 
 

• At man kan få beskæftigelse flere steder end det KLAP har nu 
• Mulighed for beskyttet beskæftigelse i andre kommuner  
• At man kan gå til sport på et specielhold for ligesindede 
• Flere borgere med handicaps, der kan følges til f.eks. fitness 
• Rejser til udlandet med pædagogisk støtte 
• Mere undervisning for handicappede i al den nye teknologi m.m. 
• Mulighed for at udvikle sine evner indenfor bla. musik, teater 

(ala TV Glad) 
• Ønsker mere retfærdig aflønning 
• Ønsker mere kontakt med hjemmevejledere, i stedet for at vej-

lederene bruger meget tid på dokumentation 
• Medbestemmelse på bofællesskabet mht. hvem der flytter ind 

 
Hvad skal vi stræbe efter at nå? Alle ovennævnte forslag/ønsker 
 
Gruppe j 
 
• Individualitet (Tag udgangspunkt i borgeren - ikke systemet. Én 

adgang til kommunen.) 
• Koordination af et helhedsperspektiv for borgeren (nedbryd ”siloer” 

mellem interessenter) 
• Understøttelse det enkelte menneskes kompetencer. 
• Bredt kendskab og accept af, at et menneske med handicap i sin 

enkelthed er et menneske (modstrøm til stigmatisering). Altså at al-
le er ligeværdige og har kompetencer i et inkluderende fællesskab-
ende samfund. 

• Alle børn og unge med handicap bliver synlige og en naturlig del af 
kommunens børne- og ungeliv   
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Gruppe k 
 
Hvilke visioner har I for fremtidens handicapområde? 
 
• Hvordan kan vi sætte nogle milepæle op omkring det at være lan-

dets bedste kommune at bo i for alle. Overordnede principper: Sek-
toransvar, solidaritet, kompensation og ligebehandling. 

• At være den bedste kommune skal der hele tiden arbejdes for. 
• Det handler om prioriteringer. Der spares typisk på det sociale om-

råde. Drop skattelettelser i stedet for at spare. Vi vil gerne betale 
skat og afgifter for at kunne bevare eller højne serviceniveauet. 

• Synlighed og inklusion. Sætte spotlys på de mennesker, der er an-
derledes. Skabe naturlighed på alle felter. 

• Arbejde med at skabe mere synlighed omkring mennesker, der er 
anderledes. De skal mere i fokus. 

• At kommunen kan sparke mere til Christiansborg, der sender aben 
videre eller retur til kommunerne. 

• Man har længe skulle skære ind til benet, nu skæres der i benet. 
 
Hvad skal vi stræbe efter at nå?  
 
• At man fastholder Handicap konventionens visioner. Den er basis. 
• Gode og lige muligheder for alle. 
• For at blive behandlet lige, skal man behandles forskelligt. 
• Ligeværd for alle. 
• Et liv på egne præmisser 
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EMNE 2 ���� Beskæftigelse, dagtilbud og fritidstilbud 
 
Hvilke behov for beskæftigelses- dag- og fritidstil bud er der i for-
hold til fremtidens handicapområde? 
 

- Hvilke tilbud bør der være til borgere med handicap  i frem-
tiden? 

o Uddannelse 

o Beskæftigelse 

o Dagtilbud  

o Fritid 

o Andet? 

 
- Hvordan kan vi fremme, at borgere med handicap inkl ude-

res på det almindelige arbejdsmarked og i øvrige ak tivite-
ter? 

 
- Hvordan inddrager vi andre/nye aktører (frivillige organisa-

tioner, pårørende, borgere m.fl.) i udviklingen af fremtidens 
handicapområde? Hvordan kan man udvikle  og udbygge  et 
sådant eventuelt samarbejde ? 

 
Gruppe c 
 
Fritid 
• At fritidstilbud for lov at bestå 
• Mulighed for socialsamvær- kammeratskab-fælleskab. 
• Møde borgere med samme udfordringer på tværs af kommuner, nye 

fællesskaber/venskaber. 
• Rejser til udlandet. 
• Komme ud og rejse steder i udlandet, hvor man kan mødes med 

ligestillede. 
• Det var godt det år, der var projektansatte om sundhed. Mere af det. 
• Band og diskoteksfester. 
 
Beskæftigelse 
• At man har mulighed for beskæftigelse udenfor kommunen, hvis man 

ikke selv kan søge. 
• At handicapområdet bliver behandlet ligeværdigt i jobcenter. 
• At der er mulighed for, at få en støtteperson med, så man kunne va-

retage et almindeligt job. 
• At alle har mulighed for et tilbud, som er særligt tilrettet, således at 

den enkelte profiterer af dette. På trods af handicap. 
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• Drive vores egen cafe. 
• Sikkerhed om, at man som handicappet i Rudersdal, sikres praktik-

plads på det almindelige arbejdsmarked. 
 
Uddannelse 
• Relevante kurser, som kan forberede til arbejde. (eks. Jeg har lyst 

til at lave mad. Eller jeg har lyst til at passe dyr). Hvad skal der til? 
 
Gruppe e 
 
• Mulighed for frit valg. Et varieret udbud med anderkendende og un-

derstøttende miljø. 
• Tilstrækkelig varieret tilbud. 
• Beskæftigelsestilbud, som kan være geografisk flere forskellige ste-

der. Måske kontakter til de forskellige lokale private steder. 
• Bedre uddannelse til handicappede. Uddannelse set bredt også i 

forhold til eget liv, egne behov og egen interesser. 
• Udfordringer til handicappede i dagligdagen. 
• Fritidskurser som SUKA 
• Inddragelse af interessenter til beskæftigelsesområdet. 
• Ligestilling med normalområdet i forhold til alder. 
• Optimering af den enkeltes muligheder. 
• Meningsfuld beskæftigelse. 
 
Gruppe j 
 
• Administrativt skal fremtidens arbejdspladser/uddannelses-

institutioner have mulighed for at skabe meningsfulde hverdage/jobs 
for mennesker med handicap – uden for meget ”besvær”, men diver-
sitet i muligheder både ift. jobs, uddannelse, familie og fritidsliv. 

• Understøtte at den enkelte borger får den støtte og hjælp, der skal til 
for at opnå ovenstående. 

• Corporate Social Responsibility (CSR - politik) ”er ikke noget vi taler 
om, det er noget vi gør!” (Kommunen skal gå forrest)  
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EMNE 3 ���� Socialpædagogisk støtte, boliger og botilbud 
 
Hvilke behov for beskæftigelses- dag- og fritidstil bud er der i for-
hold til fremtidens handicapområde? 
 

- Hvilke former for botilbud vil være relevante i fre mtidens 
handicapområde? 
 

- Hvordan kan den socialpædagogiske støtte tilrettelæ gges, 
så det sikres, at den har et rehabiliterende perspe ktiv? 

 
- Hvordan kan boliger, botilbud og socialpædagogisk s tøtte 

medvirke til at borgere med handicap inkluderes i d et al-
mindelige samfundsliv? 

 
 
Gruppe a 
 
• Recoverytilbud gav færre indlæggelser. 
• Der er behov for hele paletten af botilbud. 
• Selektion er vigtigt i botilbud. 
• Harmoni i borgergruppen. 
• Ingen grænser for mennesker med handicap. 
• Mulighed for at alle kan vælge ud fra det, de ønsker. 
• Opgangs- og bofællesskab – Mulighed for at være dig selv. 
• Fleksible arbejdstider i bofællesskab efter behov 
• Idrætsforeninger selvhjælpsgrupper 
• DHI i Rudersdal og Frivillighed! 
• Mennesker i trivsel er billigere. Trivsel kommer, når mennesker får 

det, de har brug for! 
 
Gruppe b 
 
• Opgangsbofællesskab. 
• Overgangsboliger. 
• Kommunen skal ikke tro, at de kan/skal have botilbud til alle. 
• Variationen af tilbud 
• Flexstøtte, som kan dække døgnets 24 timer. 
• Plejehjemsbolig for ældre udviklingshæmmede. Evt i tilknytning til 

almindeligt plejehjem. 
• Den enkelte borgers støttebehov skal varetages. 
• Handicapidræt bliver integreret meget mere. Fritidstilbud skal rumme 

handicappede meget mere. 
• Kultur støtte kroner. 
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• Samle grupper på flere borgere, der kan støtte hinanden i at blive 
integreret i ex en boligblok med hjælp fra støtteperson. 

• Billigere boliger/botilbud/bofællesskaber. 
• Herta i Århus. Kig på den mulighed. Naboskab. 
• Boliger med fælleshus. Fleksibel støtte. 
 
Gruppe f 
 
• Imødekommer det at blive ældre 
• Fleksible løsninger, så borgerne bliver hørt og får mulighed for at 

vælge naboer mm. 
• Boliger der kan indrettes efter borgernes behov 
• Etablere og give mulighed for netværk 
• Boligernes beliggenhed skal være centralt, i forhold til faciliteter 

(indkøbsmuligheder, posthus mm.) 
• Sikre at den socialpædagogiske faglighed er høj 
 
Gruppe g 
 
• Opgangsfællesskaber med socialpædagogisk støtte og muligheder 

for socialt samvær og aktiviteter. 
• Vedrørende borgere, der bor i egen bolig: Netværksfamilier (findes i 

Gladsaxe Kommune) 
• Specialplejehjem, eller en måde at bygge eksisterende tilbud op om 

ældre.  
• Byplanlægning – altså at botilbud/bofællesskaber bygges i sammen-

hæng mellem almindelige boliger. 
• Borgerinvolvering. 
 
Gruppe i 
 
Hvilke behov for socialpædagogisk støtte, botilbud og boliger er der i 
forhold til fremtidens handicapområde? 
 

• Mere tid med pædagogerne 
• Mere støtte til ledsagelse og færdighedstræning udenfor boste-

det 
 
Hvilke former for botilbud vil være relevante i fremtidens handicapom-
råde? 
 

• Udvikling af opgangsbofællesskaber 
• Større selvbestemmelse i bofællesskaberne 
• Mere plads i boligerne 
• Mere homogen brugergruppe på bofællesskaberne mht. funkti-

on og alder 
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Hvordan kan den socialpædagogiske støtte tilrettelægges så det sikres 
at den har et rehabiliterende perspektiv? 
 
Hvordan kan boliger, botilbud og socialpædagogisk støtte medvirker til 
at borgerne med handicap inkluderes i det almindelige samfundsliv? 
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EMNE 4 ���� Helhed og sammenhængende ungeforløb 
 
Hvordan skaber vi helhed og sammenhæng i forhold ti l de unge på 
fremtidens handicapområde? 
 

- Hvilke krav stiller de unge til fremtidens handicap område?  
 

- Hvad kræver det af tilbuddene og de professionelle at imøde-
komme kravene? 

 
- Hvad skal der til, for at den unge med handicap opl ever hel-

hed og sammenhæng i sagsbehandlingen og får en glid ende 
overgang til voksenlivet? 

 
- Hvad skal der til, for at samarbejdet på tværs af f orvaltnings-

områder medvirker til, at den unge oplever overgang en til 
voksenområdet overskuelig og let?  Er der barrierer  i dag?  

 
Gruppe d 
 
• Bedre dialog og sammenhæng i samarbejdet mellem børne- og vok-

senområdet.  Samling af bedste praksis. Samling af handicapområ-
det, så der ikke skelnes mellem under – og over 18 år. Omorganise-
rer forvaltningerne: En samlet forvaltning, der beskæftiger sig med al-
le dele af handicapområdet.  
 

• Der er en generel oplevelse af, at børneområdet ikke er lette at være 
i dialog med, og at retssikkerheden ikke bliver sikret for borgeren. 
Det er en generel opfattelse, at Psykiatri og Handicap leverer en or-
dentlig indsats for borgerne, og gør en stor indsats for at sikre borge-
rens retssikkerhed. Ordentlighed skal være i fokus. 
 

• Der opleves at være rod i bevillinger. Uklare arbejdsgange i forhold til 
sagsbehandlinger. Bevillinger, der konstant skal genforhandles, på 
trods af at ankestyrelsen har givet borgeren medhold.  
 

• Fokus på retssikkerhedsloven + forvaltningsloven. 
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Gruppe h 
 
• Fra temaet ”Visioner og mål for handicapområdet” gentages en 

opfordring til at skrue meget ned for inklusionstanken, da tiltagene, 
som de er nu, skaber mere eksklusion. 

 
• De unge ønsker normalt ungdomsliv med fritidsaktiviteter og rele-

vante uddannelsestilbud. Dette gælder i lige så høj grad for unge 
handicappede. 

 
• Det er en god ide at samle unge i grupper, der matches på fælles 

forudsætninger og interesser. Unge handicappede søger normalitet 
og ønsker at opleve, hvad alle unge laver. 

 
• Der foreslås langt større fokus på at formidle viden om og reklame-

re for de klub/idræts- og fritidstilbud, der allerede eksisterer. 
 
• For at give en bedre overgang fra 16 til 18 år for den unge handi-

cappede, skal der tænkes anderledes i sagsbehandlingen; Jobcen-
trene bør have sagsbehandlere med handicapviden, som samar-
bejder i teams, om de handicapsager, der kommer til jobcenteret. 
 

• Allerede fra det 16. år skal der holdes fælles møder og udarbejdes 
fælles handleplaner i et tæt samarbejde mellem ”barnets” sagsbe-
handler + sagsbehandler fra voksen psykiatri-og handicap + sags-
behandler på jobcenter i samarbejde med den unge. 

 
Der var ved bordet en generel forundring og ærgrelse over at jobcente-
ret ikke er inviteret med i denne proces. 

 
 

Øvrige kommentarer 
 
• Beskæftigelse/jobcentret skal mere på banen for at inkludere borgere 

i jobs. 
• Rudeskov burde have forretning i bylivet. 
• ”5 veje til et godt liv”. Disse tanker kan vel bruges i stort set alle te-

maerne. 
 
 


