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Ny retning for handicappolitikken 
Vi skal sikre udvikling hele livet på trods af et handicap. Det er vores vision, at man uanset 

handicap skal have frihed til og ansvar for selv at vælge livsform. Fx skole, uddannelse, job og 

bolig. Fokus bør være på deltagelse, inklusion og udvikling livet igennem. 

Dine drømme og valg skal ikke styres af din funktionsnedsættelse, men samfundsindretningen 

skal sikre, at dine drømme kan lykkes. Du skal være styrende i dit eget liv og bidrage til 

fællesskabet.   

Ingen funktionsnedsættelse, ingen familier og ingen behov er ens. Ingen har valgt deres 

funktionsnedsættelse. Derfor skal mødet med kommunen bygge på fire værdier:  

 Tillid 

 Respekt 

 Viden 

 Gennemsigtighed 

Det er desværre ikke oplevelsen, at det altid sker i dag, og mange sager ender i konflikter, hvor 

en del også indklages til Ankestyrelsen. Og hvis det så viser sig, at ”kommunen havde ret” i 

vurderingen, så var det selvfølgelig en diskussion, men Sønderborg Kommune taber op mod 

75% af sagerne i Ankestyrelsen, og det vidner om, at området i dén grad trænger til en ny 

tilgang, hvor færre sager konfliktes.  

De skal løses med god og tæt dialog og med udgangspunkt i den enkelte familie/borger med et 

handicap fremfor så systemisk, som det desværre er tilfældet i dag. Og tænk hvor mange 

ressourcer, der kunne frigives til kerneopgaven, hvis der i stedet for timevis af jurist-timer og 

lange rapporter kunne bruges penge på den enkelte borger og dennes behov. Vi mener også, 

at det er vigtigt, at mødet bygger på frisind; Frisind i den betydning, at man anerkender 

menneskets ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin livsform. Og derfor er det den 

enkeltes drøm og ønsker, der skal være omdrejningspunktet. Ikke hvordan kommunen mener, 

at den enkeltes liv bedst kan organiseres. Frit valg er også et nøgleord, når vi taler om 

handicapområdet, og det fokus mangler desværre i dag. 

 

 

 Venstre forslår; Gennemgang af den samlede økonomi på 

handicapområdet. Pengene på handicapområdet skal nemlig 

bruges rigtigt.  Økonomisk ansvarlighed er grundlæggende for 

Venstre, men også på handicapområdet er det endnu vigtigere, at 

vi bruger pengene rigtigt. For vi bruger i dag rigtig mange penge 

forkert og på langtrukken sagsbehandling og bureaukrati i stedet 

for at sætte ind hurtigt og med en tidlig indsats. 



 

 
Udarbejdelse af ny handicappolitik for hele Sønderborg Kommune 

Handicappolitikken skal politisk forankres, udvikles og formuleres sammen med områdets 

organisationer, forældrerepræsentanter, handicapråd og kommune samt altid med 

udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention. Årlig opfølgning og løbende ændring af 

fokusområder - Arbejdet i denne gruppe skal være med til at løfte området. Vi tror på, at 

fællesskabet kan flytte området hurtigt i den rigtige retning. 

FN’s Handicapkonvention 

Venstre ønsker også, at Sønderborg Kommune skal være foregangskommune, og vi vil 

målrettet arbejde på at implementere FN’s Handicapkonvention. Alt arbejde skal ses i lyset af 

Artikel 3, hvor der indgår otte principper: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling livet igennem - Tidlig opsporing og plan 

Vi har et klart mål om, at jo før der sættes ind, jo nemmere bliver det også at hjælpe. Allerede 

fra start skal der laves en langsigtet plan, der passer til den enkelte og familien. Der findes ikke 

en standardløsning. Derfor skal handleplanen baseres på den enkeltes ønsker, mål og 

drømme.  

Omdrejningspunktet for planen skal være, at der er udvikling hele livet igennem.  

 

 

1. Respekt for menneskets naturlige værdighed og 

personlige autonomi 

2. Ikke diskrimination 

3. Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i 

samfundslivet 

4. Respekt for og accept af forskellighed og 

mangfoldighed 

5. Lige muligheder 

6. Fysisk og digital tilgængelighed 

7. Ligestilling mellem mænd og kvinder 

8. Respekt for børns udviklingsmuligheder og 

identitet 



 

 
 

Som på normalområdet er det en plan, som løbende kan og skal revurderes og rettes til. Livet 

er ikke stringent, og ting ændres med alderen. Derfor er det vigtigt, at planen revurderes, og at 

der sættes nye delmål.  

Skoletilbud – specialiserede såvel som integrerede 

Børn med handicap skal i langt højre grad tilbydes at være en del af almene skoletilbud, 

folkeskoler / friskoler / privatskoler. Ikke hvis tilbuddet ikke matcher de behov barnet har, eller 

kan løfte de specialbehov der er, men som et positivt tilbud fordi alle børn har gavn af at være 

del af et positivt og betydende børnefællesskab.  

Men der er også børn, der har så specialiserede behov, at der skal specialtilbud til, også tilbud, 

der kræver at vi arbejder på tværs af kommunegrænserne og samarbejder om opgaveløsningen 

med at skabe tilbud med specialkompetencer målrettet helt særlige behov. 

Men for mange børn er det bedre, at være en del af et almindeligt skoletilbud. Derfor er vi også 

tilhængere af små fællesskaber i det store fællesskab, hvor man bor dør om dør på den samme 

matrikel og kan have flere eller færre timer på tværs af normal og specialklasser. 

Socialinklusion børn imellem er vigtig, ikke kun på den korte bane, men også når barnet er 

blevet voksen. Vi tror på, at det fundament, venskaber, bånd, som barnet får med andre børn, 

vil gøre, at langt flere vil komme i uddannelse eller være i stand til at varetage et job 

efterfølgende samt med langt større selvstændiggørelse.  

For at det kan lykkes, er det afgørende, at man ude på skolerne har specialviden, og at der 

også følger økonomi med. Barnets placering må ikke styres af økonomisk incitament, men det 

skal i langt højre grad bestemmes ud fra, hvad der bedst, og hvilket ønske familie og barn har. 

Hjælpemidler 

Jo før, jo bedre. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og give 

borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse. Derfor skal denne 

proces gøres så kort som mulig og tilpasses den enkelte.  

Og derfor skal hjælpemiddelområdet fremover ske på tværs af sygehus, regionen og 

kommunen. Det giver nemlig ingen mening, at man får udleveret et hjælpemiddel efter regional 

behandling og siden skal aflevere det for så at modtage et kommunalt, der er ens. Det handler 

 Venstre ønsker, at Sønderborg Kommune inden 

2030 lever op til Verdensmålene. Inden 2030 

skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, 

etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller 

anden status, i højere grad inddrages i sociale, 

økonomiske og politiske beslutninger. 



 

 
om at sætte mennesket før systemet. Dermed vil der også kun være en indgang til det 

offentlige, når det handler om hjælpemidler.  

Der findes ikke standardløsninger. Vi skal blive meget bedre til hurtigt at kunne tilbyde de rigtige 

løsninger ud fra den enkeltes behov, og når et hjælpemiddel skal ombyttes, så skal det kunne 

ske hurtigt og u-bureaukratisk. 

Konsekvensen af ikke at have de rigtige hjælpemidler er manglende livskvalitet, ikke at kunne 

deltage i samfundet og i værste tilfælde forværring af handicap. 

Medarbejdere 

Handicapområdet i Sønderborg Kommune skal være et attraktivt sted at arbejde, og hvor 

gensidig tillid skal være nøgleordet. Viden er ekstrem vigtig, derfor skal vi hele tiden sørge for, 

at medarbejdere løbende opkvalificeres. Medarbejderne er grundstenen for, at vi kan løfte 

området.  

Området skal ses som et kompetencecenter, hvor intern og ekstern hjælp kan søges. 

Sønderborg Kommune skal være et sted, hvor man har lyst til at komme for at blive hjulpet, og 

hvor man altid mødes med Tillid – Respekt – Viden – Gennemsigtighed. 

Det er ikke muligt for alle kommuner at have kompetencer inden for alle områder. Derfor 

foreslår vi, at Sønderborg Kommune foreslår regionen og de øvrige syd og sønderjyske 

kommuner, at der oprettes videnscentre på tværs af kommune og region indenfor de forskellige 

handicapområder. Dette samarbejde skal foregå på tværs af region og kommuner og sikre, at 

der reelt kan samarbejdes og videndeles i stedet for at tror, at alle medarbejdere kan vide alt 

om alle handicap. Videnscentrene skal være bærende for behandlingen, bevilling af 

hjælpemidler og viden. 

Arbejdsmarkedet 

Personer med handicap skal i langt højre grad ud på arbejdsmarkedet. Dels vil det 

samfundsmæssigt være langt billigere. Men den vigtigste grund er, at vi ved, at livskvaliteten 

stiger, jo mere man får lov til at leve et liv, der ikke er styret af ens handicap, men at man kan 

vågne op og være ønsket samt at kunne bidrage til samfundet.  

For at det kan lykkes, er det vigtigt, at både det offentlige og virksomheder ser på mulighederne 

for at inkludere flere med handicap på arbejdsmarkedet. (I Venstres oplæg om arbejdsmarkedet 

oplister vi konkrete målsætninger for området) 

Fællesskab 

Sammen kan vi løfte området hurtigt. Et stærkt samarbejde mellem områdets organisationer, 

forældrerepræsentanter, handicapråd, skoler, uddannelser, kommune og virksomheder er 

nøglen til at løfte området hurtigt.   

Handicaprådet skal være en langt vigtigere brik i forhold til fokusområder i kommunens politik. 



 

 
Økonomi 

Som noget af det første vil vi gå ind og se på, hvordan vi i dag bruger pengene på området. Vi 

er af den klare opfattelse, at pengene kan bruges mere optimalt, og at vi kan nå langt med den 

økonomi, der allerede er på området. 

10 klare mål for en handicapvenlig kommune frem mod 2030 

Venstre ønsker, at der sættes 10 klare mål for, hvordan handicapområdet i Sønderborg 

Kommune kan genoprettes, så alle borgere og familier, hvor et familiemedlem har et handicap, 

også oplever, at kommunen fremover er en hjælp og medspiller og ikke en modspiller, som man 

bruger kræfter på at kæmpe mod.   

 

 Halvering af sager ved Ankestyrelsen efter to år. Vi skal fremadrettet fortsætte med at 

mindske fejl på området, men vi har først og fremmest brug for, at kommunen ændrer sin 

adfærd, så den enkelte borger kommer i centrum. 

 Halvering af antallet af sager, der tabes i Ankestyrelsen efter fire år. I 2019 tabte 

Sønderborg Kommune 75% af de sager, der var indklaget til Ankestyrelsen. Det er et 

provokerende højt tal, og det skal der gøres op med.  

 Sagsbehandling skal være helhedsorienteret. Fra første møde skal der sættes mål for 

fremtiden. Både kortsigtet og langsigtet. Delmål skal sikre, at vi er på rette vej. Mål skal 

bygge på den enkeltes drømme og mål for fremtiden. Der skal være fokus på inklusion 

og udvikling. Al sagsbehandling skal bygge på de fire værdier: Tillid – Respekt – Viden 

– Gennemsigtighed 

 Pengene på handicapområdet skal bruges rigtigt. Gennemgang af økonomi på 

området. Økonomisk ansvarlighed er grundlæggende for Venstre, men også på 

handicapområdet er det endnu vigtigere, at vi bruger pengene rigtigt. For vi bruger rigtig 

mange penge forkert og på langtrukken sagsbehandling og bureaukrati i dag i stedet for 

at sætte ind hurtigt og med en tidlig indsats. 

 Flere mennesker med et handicap skal i arbejde eller uddannelse. Et handicap skal 

ikke være en hæmsko for at tage en uddannelse eller komme i arbejde, men der skal 

systematisk arbejdes på at få flere i ordinært arbejde, fleksjob, socialøkonomisk 

beskæftigelse eller andet. 

 Indsatsen mod ordblindhed og talblindhed hos særligt børn skal intensiveres og 

systematiseres, så alle børn med læse/regnevanskeligheder testes i løbet af 

indskolingen og hurtigt får stillet ”ordblinderygsæk” og hjælpemidler til rådighed. Der skal 

være en reel handlepligt for skolerne på området. Også voksne med 

læse/regneudfordringer skal have let adgang til hjælp både på arbejdsmarkedet, i mødet 

med jobcenteret og generelt. 

 Overhold FN’s Handicapkonvention. Sønderborg Kommune skal være 

foregangskommune og som den første kommune i Danmark implementere konventionen 



 

 
i kommunens måde at arbejde på og leve op til forpligtigelser i handicapkonventionen. 

Det handler om lige muligheder. 

 Indenfor fem år skal kommunens ”hovedstrande” fordelt udover kommunen være 

tilgængelige for personer med fysisk handicap og alle andre, der vil have gavn af 

bedre faciliteter. Det kunne gælde; Kerneland/Mommark, Fynshav, Fluepapiret/Dybbøl, 

Vemmingbund, Alnor/Egernsund og Købingsmark (selvfølgelig afklaret efter lokal 

inddragelse og vurdering). Der er tale om anlæg, der kan passes ind i områderne og 

gavne såvel mennesker med gangbesvær eller et handicap som familier, der har klap- 

eller barnevogn og lign. Anlæggene er mobile og mindre omkostningstunge end det sorte 

og vil også skulle udvikles i samarbejde med de lokale foreninger og aktører, der allerede 

arbejder med/har investeret i badebroer og faciliteter.  

 Tilgængeligheden på kommunens hjemmeside skal forbedres for ældre, 

svagtseende og øvrige, så adgang fortsat fremmes fysisk og digitalt.  

 Hjælpemiddelområdet skal fremover ske på tværs af sygehus, regionen og 

kommunen Det giver nemlig ingen mening, at man får udleveret et hjælpemiddel efter 

regional behandling og siden skal aflevere det, for så at modtage et kommunalt, der er 

ens. Det handler om at sætte mennesket før systemet. Dermed vil der også kun være én 

indgang til det offentlige, når det handler om hjælpemidler. 

 




