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Den overordnede ramme



 

FNs handicapkonvention (2006)

En menneskerettighedskonvention, der skal sikre 
grundlæggende menneskerettigheder for personer med 
handicap

Danmark ratificerede konventionen i 2009. Danmark skal 
herefter sikre, at personer med handicap kan nyde de 
rettigheder, som konventionen foreskriver

Danmark tiltræder tillægsprotokollen til 
handicapkonventionen 2014. Dermed kan personer få 
individuel klageret ift. spørgsmål omfattet af konventionen. 



 

Personkreds

Personer med handicap omfatter 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. 

FNs handicapkonvention, artikel 1



 

Dansk handicappolitiks grundprincipper

Ligebehandling – alle uanset handicap skal have mulighed for at 
deltage i samfundslivet

Kompensation – der skal være ydelser og hjælpeforanstaltninger til at 
minimere konsekvenserne af en funktionsnedsættelse

Sektoransvar – hver enkelt sektor har selv ansvaret for, at der tages 
hensyn til borgere med handicap på deres område

Solidaritet – tildeling af kompensation er principielt gratis for den enkelt 
og dermed uafhængig af indkomst og formue (ikke trangskriterie)



 

Den nationale lovgivning, herunder primært 
Serviceloven

Formålet med loven at fremme den enkeltes muligheder for at klare 
sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer

Tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et 
forbyggende sigte

Tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer

Almenboligloven

Sætter nogle klare rammer for borgerens rettigheder ift. deres bolig, 
herunder ift. kommunens mulighed for at hjemtage borgere eller 
opsige borgere i botilbud

Beskæftigelseslovgivnngen

Uddannelse – bl.a. lov om STU

Etc



 

Tendenser og bevægelser på national plan - 
nationale politikker og strategier



 

Regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013 
”Et samfund for alle”

 3 overordnede visioner for handicapområdet

Et samfund med respekt for forskellighed, hvor alle mennesker indgår 
ligeværdigt som medborgere i samfundets forskellig aktiviteter

Et samfund, som understøtter mennesker med handicap i at opnå øget 
selvbestemmelse og ansvar for eget liv

Et samfund, hvor der er fokus på det enkelte menneskes ressourcer, og hvor 
mennesker med handicap støttes i at realisere og bidrage med deres fulde 
potentiale

6 konkrete indsatsområder

Medborgerskab og deltagelse

Uddannelse

Beskæftigelse

Mere viden og bedre effekt

Sammenhæng og kvalitet

Innovative løsninger, ny teknologi og øget tilgængelighed



 

Regeringens udvalg om psykiatri ”En moderne, åben og 
inkluderende indsats for mennesker med psykisk lidelser”

Ti udfordringer og seks fokusområder (oktober 2013)
1. Utilstrækkeligt fokus på tidlig indsats og rehabilitering
2. Behov for et ligeværdigt, åbent og inkluderende arbejdsmarked og 
uddannelsessystem
3. Ulighed i sundhed og levetid
4. Begrænset inddragelse af borger og pårørende som ressource i borgerens forløb
5. Utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder
6. Begrænset (tvær-)faglig konsensus og tendens til fokus på den medicinske 
behandling
7. Behov for fokus på kompetencer og efteruddannelse
8. Manglende brug af evidensbaserede metoder og utilstrækkelig forskning, 
dokumentation og effektmåling af indsatser
9. Manglende reduktion i tvangsanvendelse
10. Mangelfuld planlægning og styring og grundlag for bedre ressourceanvendelse i 
regioner og kommuner.

Udvalget anbefaler, at man iværksætter initiativer inden for følgende seks 
fokusområder for at imødegå udfordringerne: 

1. Forebyggelse og tidlig indsats
2. Styrket sammenhæng i indsatsen
3. Høj kvalitet i den faglige indsats
4. Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund
5. Nedbringelse af tvang
6. Bedre styring og ressourceanvendelse

”det er en falliterklæring  at vi fortsat ikke er bedre til at 
arbejde sammen på tværs af fagligheder og sektorer”
(citat: Vagn Nielsen, formand for udvalget, ved præs. af 
anbefalinger dec 2013) 



 

KLs oplæg om fremtidens socialpolitik 
”Invester før det sker” - 5 hovedtemaer

Socialpolitikken begynder i familien, og en kvalificeret, specialiseret og 
målrettet indsats i familiens nærmiljø er vejen frem. Der skal mere fokus på 
de sociale risikofaktorer hos børn og voksne – og vi skal blive bedre til at 
have en helhedsorienteret tilgang til familien. 

Borgeren er som udgangspunkt er den fremmeste ekspert i sit eget liv. 
Kommunen skal i højere grad agere som facilitator og sikre, at der kommer 
kød og blod på ”samskabelsen” med borgeren selv, netværket og 
civilsamfundet. Vi skal samtidig være åbne over for de muligheder, der er i 
virtuelle sociale netværk og i socialteknologien. 

Vi skal satse på at skabe fremskudte indsatser, hvor borgerne opholder sig. 
En tidlig fremskudt indsats betyder, at forebyggelse bliver en realistisk 
mulighed og sikrer, at problemer ikke vokser sig større. 



 

KLs oplæg om fremtidens socialpolitik 
”Invester før det sker” - 5 hovedtemaer
Vi skal holde fokus på de helhedsorienterede indsatser. De 
sammenhængende og integrerede løsninger skal endnu højere op på den 
kommunale dagsorden. Når vi møder borgeren i jobcenteret, skal vi screene 
for andet end ledighed. Vi skal arbejde for at styrke samarbejdet både med 
almen praksis og det regionale sundhedsvæsen, ligesom vi skal styrke 
samarbejdet med virksomhederne om at få så mange som muligt ind på det 
ordinære arbejdsmarked.

Sidst - men ikke mindst - skal vi fortsat arbejde med fastholdelse og 
udvikling af kvaliteten i indsatserne for de borgere, der har et livslangt behov 
for støtte. Uanset hvor dygtige vi i kommunerne bliver til at forebygge og 
hindre, at den enkelte udvikler et behov for massiv støtte, så vil der altid 
være en gruppe borgere, som hele livet igennem har behov for støtte. Dem 
skal vi fortsat drage omsorg for med vores høje faglighed.



 

Tendenser og bevægeler i Gribskov Kommune – 
lokale strategier og indsatser



 

Mindsteindgrebsprincippet

□ Det bærende grundlag for opgaveløsningen i Gribskov 
Kommune er, at opgaverne tilrettelægges i samarbejde med 
borgerne ud fra mindsteindgrebsprincippet. 

□ Princippet går ud på, at hjælpen tilrettelægges, så borgeren 
klarer mest muligt selv. Hjælpen skal kompensere for det, 
borgeren ikke kan, således at borgeren har mest mulig 
selvbestemmelse og indflydelse på eget liv.



 

CSS vision
Vi yder en aktiverende støtte, træning og hjælp i et samarbejde 
på tværs af fagligheder, afdelinger og sektorer med afsæt i den 
enkelte borgers ressourcer, for at understøtte at den enkelte 
kan være så aktiv og selvhjulpen som muligt

Ved forebyggende indsatser

Ved rehabiliterende indsatser, der er kortvarige og 
tidsafgrænsede

Ved aktiverende indsatser, der er længerevarende

Ved aktiverende og/eller kompenserende indsatser, der kan 
være varige

Bevægelse fra et fokus på mere kompenserende til 

i stadig højere grad aktiverende og ressourceinddragende



 

Lokale tendenser
Befolkningsudvikling

Borgere med svære og komplekse handicaps der bliver ældre

Stigningen i antallet af børn og unge med autisme, autisme spektrum 
forstyrrelser og ADHD

Færre børn fødes inden for nogle grupper af funktionsnedsættelser 

Boliger og bostøtte

Fra botilbud til i højere grad at tilbyde støtte i eget hjem udenfor tilbud

Omlægning af den socialpædagogiske støtte fra individuel støttet til 
gruppetilbud, korte intensive forløb og åbne tilbud

Behov for at gå fra små enheder til større boenheder af hensyn til 
rentabilitet

Unge på kontanthjælp der ikke kan betale huslejen i botilbud



 

Lokale tendenser

Uddannelse og beskæftigelse

95 pct. målsætning – STU, EGU m.v.

Fra beskyttet til støttet beskæftigelse

Kilden – socialøkonomisk virksomhed med STU, beskyttet 
beskæftigelse og beskæftigelsesrettet indsats

Sammenhæng og samarbejde mellem sektorer

Fælles borgere

Samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland – fremskudt 
sagsbehandling, netværksmøder



 

Lokale tendenser

Velfærdsteknologi

IBG skærme, apps etc.

Spiserobot, bestik mod rystelser etc.

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Nærmiljø socialpsykiatrien/Fabianhus

Medborgerskab og deltagelse

Frivillige

Gribben

Fokus på effekt og anvendes af anerkendte metoder
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