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Forord

I Holbæk Kommune har vi en vision om, at borgere 
med særlige behov så vidt muligt skal kunne mestre 
eget liv og deltage i samfundet på lige fod med andre. 
Politik for børn, unge og voksne med særlige behov 
skal hjælpe os med at nå denne vision. 

Med politikken ønsker Kommunalbestyrelsen at ska-
be gode rammer for, at borgere med særlige behov 
kan opleve et værdigt og selvstændigt liv med trivsel, 
fællesskab og udvikling. Kommunalbestyrelsen øn-
sker, at politikken skal være hele kommunens politik 
og udtrykke det, som vi gerne vil sammen i Holbæk 
Kommune.

Politikken beskriver tre overordnede mål og ni fokus-
områder, som sætter retning for de kommende års 
udvikling af området. Men vi kan ikke det hele på én 
gang. Som det første vil vi derfor lave en plan sam-
men med dem, der er involveret i politikken, hvor vi 
prioriterer, hvad vi skal starte med. Nogle steder er 
vi allerede i gang og har taget de første skridt. Andre 
steder skal vi til at tænke nyt og prioritere anderledes. 
 
Jeg glæder mig til arbejdet og håber, at politikken vil 
understøtte det gode samarbejde om værdig omsorg 
for den enkelte borger og pårørende.

Politikken er blevet til med bidrag fra brugere, pårø-
rende, frivillige foreninger og organisationer, ledere 
og medarbejdere, politikere samt Handicaprådet og 
Udsatterådet. 

Tak til alle, som har bidraget!

Bente Röttig 
Formand 
Socialudvalget, oktober 2021
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Indledning

Politik for børn, unge og voksne med særlige behov 
retter sig mod en bred gruppe af mennesker med 
meget forskelligartede behov. Behovene er blandt 
andet afhængig af, om der er tale om midlertidige eller 
varige fysiske, psykiske og sociale problemstillinger 
og af ressourcer hos pårørende og netværk. Nogle har 
behov for meget omfattende støtte, mens andre pri-
mært har brug for, at rammebetingelserne (fx tilgæn-
gelighed) er til stede.

Politikken beskriver den ønskede udvikling og det 
menneskesyn, vi gerne vil se i fællesskabet Holbæk 
Kommune. Både når det handler om mødet mellem 
borgere, pårørende og kommune. Og når det handler 
om samspillet og samarbejdet med andre vigtige med-
spillere som fx hele frivilligheds- og foreningslivet, de 
regionale tilbud og de praktiserende læger.

Politik for børn, unge og voksne med særlige behov 
skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige 
politikker, herunder Kommunalbestyrelsens arbejds-
program. Udmøntningen af politikken sker gennem 
strategier og handleplaner, der skal omsætte politik-
kens ambitioner til konkrete handlinger. 

En gang årligt præsenteres det politiske udvalg for en 
samlet status på tværs af kerneområderne, som viser, 
hvor langt vi er kommet med at omsætte politikken i 
praksis. Handicaprådet og Udsatterådet drøfter im-
plementeringsplan og status på implementeringsplan 
forud for behandling i det politiske udvalg. 

Politik for børn, unge og voksne med særlige behov er 
vedtaget efter høring i Handicaprådet, Udsatterådet, 
Ældrerådet og relevante udvalg i kommunens medbe-
stemmelsessystem dvs. MED-udvalg. 
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Målgruppen

Politikken retter sig mod børn, unge og voksne i 
Holbæk Kommune med særlige behov som følge 
af: 
• Fysisk handicap 
• Psykisk handicap 
• Kognitive eller sensoriske funktionsnedsættelser 
• Funktionsnedsættelser som følge af psykisk 
sårbarhed, misbrug/alkohol eller indgribende 
sociale forhold.

Politikken skal sikre, at Holbæk Kommune 
efterlever FN’s handicapkonvention, som 
Danmark har forpligtiget sig til.

Det betyder, at kommunen skal skabe forudsæt-
ninger for, at personer med handicap har lige 
muligheder og samme rettigheder som andre 
mennesker. Kommunen har ansvar for at sikre 
den nødvendige kompensation.



Flere borgere med særlige behov kræver 
nye veje 

Vi ved, at der kommer flere børn, unge og voksne 
med komplekse sociale udfordringer, som får behov 
for støtte. Fx ser vi flere børn og unge med en psy-
kiatrisk diagnose og flere voksne med psykiske og 
sociale behov, som med alderen får mere komplekse 
støttebehov. Denne udvikling forventes at fortsætte de 
kommende år.

Der er derfor brug for, at vi hele tiden ser på, hvordan 
vi kan videreudvikle de indsatser, vi allerede har. Det 

er vi godt i gang med. Men vi skal også turde gå nye 
veje. Vi skal spørge os selv og hinanden: Kan vi tilret-
telægge opgaven på en mere hensigtsmæssig måde? 
Kan vi finde nye og bedre måder at arbejde med 
forebyggelse? Kan vi bruge de muligheder, som bedre 
data, digitale løsninger og velfærdsteknologi giver os? 
Og vi vil løbende lade os inspirere af viden og erfarin-
ger om, hvad det er, der virker i gode borgerforløb.
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Alle mennesker har ressourcer og drømme

Holbæk Kommune vil udvikle indsatser og tilbud til 
børn, unge og voksne med særlige behov med afsæt i 
borgernes ressourcer, håb og drømme om fremtiden. 
Både når det handler om indsatsen for den enkelte, 
og når det vedrører mere generelle initiativer. Der er 
efterhånden mange erfaringer, der viser, at udvikling 
er mulig for langt de fleste børn, unge og voksne med 
særlige behov – særligt når hjælpen ydes som ”hjælp 
til selvhjælp” og med afsæt i den enkeltes egne res-
sourcer, kompetencer, håb og drømme. 

Vi tager udgangspunkt i, at mennesker og familiers 
livssituationer er forskellige; både når det gælder håb 
og drømme for fremtiden. Men også når det gælder 
fx adfærd, kommunikation og levemåde. 

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at borgere med 
særlige behov og deres pårørende oplever respekt, 
værdighed og en individuel tilgang i kontakten med 
kommunen. 

Borgerne skal have mest muligt ansvar for og selv-
bestemmelse over eget liv. Kommunen skal være en 
stærk medspiller og bidrage til at skabe forudsætnin-
ger for, at børn, unge og voksne med særlige behov 
kan leve et meningsfuldt liv i trivsel og med mulighed 
for fællesskaber og udvikling.

Holbæk Kommune vil i mødet med borgere med 
særlige behov have fokus på:

• Ressourcer og muligheder: Borger bliver mødt 
som et menneske med muligheder, håb, drømme 
og kompetencer (ikke med udgangspunkt i hvil-
ken diagnose borgeren eventuelt har). Vi vil som 
udgangspunkt spørge: Hvad er du god til? Hvad 
drømmer du om? Og vi vil lytte og tage borgers 
svar alvorligt. 

• Respekt og involvering. Vi holder møder med 
borgeren – ikke om borgeren. Og løsninger findes 
i dialog og samarbejde med borgeren/familien. 
Mennesker er forskellige, og vi skal ikke alle leve 
de samme liv. Det, der er rigtigt for den ene, er 

ikke nødvendigvis, det rigtige for den anden.  Vi 
tager det alvorligt, at borgeren er ekspert i eget 
liv.

• Ansvar efter evne: Borgeren bliver hjulpet i selv 
at tage ansvar for egen trivsel og udvikling. Kom-
munen har en forpligtelse til at give borgerne den 
hjælp og støtte, som giver dem mulighed for at 
leve et værdigt og selvstændigt liv.

• Helhed og sammenhæng skal opleves i mødet 
med kommunen – Sagsgange og faggrænser skal 
være tilpasset barnets/borgerens behov – og ikke 
omvendt.
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Princippet om mindst indgribende – og til-
strækkelige – foranstaltning går hånd i hånd med 
opgaven om at sikre, at borgeren har mest muligt 
ansvar for og selvbestemmelse over eget liv. 

Børn, unge og voksne med særlige behov er for-
skellige, og de løsninger, der kan støtte dem, er 
også forskellige. 

Ved valg af løsning er det derfor afgørende at 
tage udgangspunkt i den enkelte borgers res-
sourcer, kompetencer, håb og drømme. Dette skal 
selvfølgelig ske inden for lovens rammer og med 
udgangspunkt i det serviceniveau, der til enhver 
tid er fastlagt af Kommunalbestyrelsen.



Trivsel, fællesskab og udvikling

På baggrund af de bidrag, der er kommet fra delta-
gerne i politikudviklingen, har Kommunalbestyrelsen 
fastsat tre overordnede mål i politik for børn, unge 
og voksne med særlige behov: Trivsel, fællesskab og 
udvikling. Til hvert af de tre mål er der beskrevet tre 
fokusområder, som angiver retningen for de fremad-
rettede tiltag på socialområdet i Holbæk Kommune.

MÅL 1: SAMMEN OM TRIVSEL FOR 
BØRN, UNGE OG VOKSNE MED 
SÆRLIGE BEHOV 

Holbæk Kommune skal være en kommune, hvor 
borgerne kan leve et godt liv og trives i hverdagen 
uanset, om de har et særligt behov, der skyldes en 
funktionsnedsættelse.

Vi vil som kommune støtte den enkelte i at kunne 
gribe gode dage, tro på bedring og i at leve sit liv godt 
i Holbæk Kommune.

For at indfri målet om trivsel i hverdagen vil vi de 
kommende år arbejde med følgende fokusområder:

1. Pilot i eget liv

2. Helhed og sammenhæng i indsatsen

3. Mental og fysisk sundhed  

1. Pilot i eget liv

At kunne mest muligt selv og opleve at have kontrol i 
eget liv er afgørende for trivsel.

 

I Holbæk Kommune tilrettelægger vi indsatserne i 
samarbejde med borgerne. Vi tror på, at borgeren kan 
udvikle sig og møder borgeren med respekt og inte-
resse. Mål for indsatserne udspringer som udgangs-
punkt fra borgeren selv, og de ønsker, håb og drøm-
me, som borgeren har for fremtiden. 

I Holbæk Kommune arbejder vi ud fra, at funktions-
nedsættelsen er en barriere i hverdagen og i relation 
til det omgivende miljø. Og at borgere med særlige 
behov på grund af funktionsnedsættelse, også har de 
samme behov, som alle andre. 

Indsatser vil bygge ovenpå det, borgeren selv kan, og 
sammen med borgeren og pårørende/netværk, under-
søger vi – og følger vi op på, hvilken støtte/kompensa-
tion der er brug for.

De kommende år vil vi gerne se, at både borgere og 
kommunens ledere og medarbejdere som en naturlig 
del af samarbejdet tager afsæt i borgers ressourcer og 
i borgers ønsker, håb og drømme for fremtiden, når 
indsatser skal iværksættes og følges.
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PILOT I EGET LIV

HELHED OG SAMMENHÆNG I INDSATSEN

MENTAL OG FYSISK SUNDHED

DELTAGELSE I FÆLLESSKABER

PARTNERSKABER OG SOCIALT MEDANSVAR

FYSISK OG DIGITAL TILGÆNGELIGHED

UDDANNELSE TIL ALLE BØRN OG UNGE

BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER 
 
VELFÆRDSTEKNOLOGI SOM MEDSPILLER

TRIVSEL

FÆLLESSKAB

UDVIKLING
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2. Helhed og sammenhæng 
i indsatsen

Indsatserne tager udgangspunkt i borgerens samlede 
livssituation. Netværket er en vigtig del af det enkelte 
menneskes samlede ressourcer og kan have afgøren-
de betydning for det videre forløb. Holbæk Kommu-
ne ønsker et respektfuldt samspil med pårørende og 
netværk, der fremmer udvikling trods de udfordringer, 
der opleves i familien. Inddragelsen af pårørende og 
netværk vil ske i samråd med borger.

Indsatsen for børn, unge og voksne med særlige be-
hov spænder bredt over kommunens kerneområder og 
på tværs af kommune, region og praktiserende læger. 
Den enkelte borger skal som udgangspunkt opleve, at 
der er en sammenhængende og koordineret indsats på 
tværs af relevante instanser.

Holbæk Kommune vil tilbyde borgeren én samlet plan 
og en kommunal tovholder i relevant sammenhæng. 
Herudover har kommunen fokus på at skabe gode 
overgange fra barn til voksen for familier med børn og 
unge med særlige behov. 

Både ledere og medarbejdere i Holbæk Kommunes 
tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov 
yder høj faglig kvalitet. I de kommende år vil der være 
øget fokus på - og kompetenceudvikling til - at kunne 
lede og arbejde i mellemrummene mellem de stærke 
fagligheder.  

De kommende år vil vi gerne se, at borgere og pårø-
rende oplever meningsfuld sammenhæng i støtten fra 
Holbæk Kommune.

3. Mental og fysisk sundhed

Bedre sundhed skaber bedre trivsel, og bedre trivsel 
skaber grundlag for en forbedret funktionsevne. 

I Holbæk Kommune har vi et stort fokus på sundhed 
og formidling af sundhedsinitiativer som grundlag for, 
at børn, unge og voksne med særlige behov kan leve 
et godt liv. Vi inddrager gerne pårørende og netværk 
uden for ”systemet” i, hvilke sundhedsfremmende ini-
tiativer der er de bedste i den givne situation.

Vi tror på, at sundhed skal være en naturlig del af 
hverdagen hos alle borgere i Holbæk Kommune. 
Holbæk Kommune har derfor også fokus på sundhed i 
samarbejdet med borgere med særlige behov. Herved 
tror vi på, at fx ensomhed og angst samt misbrug, 
overvægt, usunde kostmønstre og manglende motion i 
højere grad kan undgås, så borger kan have det bedre 
med sig selv og leve et godt liv.

Holbæk Kommune vil i samarbejdet med borgere med 
særlige behov inddrage sundhedsfremmende rådgiv-
ning og lytte til borgers ønsker til egen sundhed. I 
de kommende år vil kommunen også have fokus på 
fremskudte- og opsøgende sundhedsindsatser, så flere 
borgere med særlige behov, der ikke bruger de ordi-
nære tilbud, kan støttes i tide, og inden udfordringer-
ne vokser sig større. 

Sundhedsindsatser kan tilrettelægges individuelt såvel 
som i grupper, hvor borgere mødes med hinanden om 
fx kost og motion. Sundhedsindsatser justeres lø-
bende, hvis det er relevant for opfyldelsen af borgers 
sundhedsmål og fx i takt med at borger bliver ældre.

De kommende år vil vi gerne se øget fokus på fysisk 
og mental sundhed i samarbejdet mellem børn, unge 
og voksne med særlige behov og kommunen.

”Det er godt, at der bliver lyttet, 
når jeg har noget at fortælle...” 

 
Borgerinterview, april 2021 



MÅL 2: FÆLLESSKABER I HOLBÆK 
KOMMUNE 

Vi ved, at det langt overvejende de borgere, der har 
et socialt netværk uden for ”systemet”, der formår at 
udvikle god trivsel på trods af særlige udfordringer af 
fysisk, psykisk eller social karakter. Ensomhed og iso-
lation er omvendt de faktorer, som har størst negativ 
indflydelse på borgerens mulighed for trivsel. 

Derfor tror vi på, det giver trivsel og livskvalitet at 
være en del af et fællesskab. Man føler sig værdsat af 
andre mennesker, og fællesskabet danner ramme om 
personlig udvikling, venskaber og oplevelser.

Der findes mange forskellige fællesskaber: De nære 
fællesskaber i familien eller sammen med vennerne, 
fællesskabet i skolen, ungdomsklubben eller i den lo-
kale idrætsforening, fællesskabet på uddannelsesste-

det og arbejdspladsen. Eller de digitale fællesskaber 
på fx Facebook eller Twitter. Og så er der det store 
fællesskab, samfundet, hvor det at kunne købe ind, 
låne bøger på biblioteket, komme til orde i offentlige 
forsamlinger osv. har betydning for oplevelsen af at 
være en del af samfundet.

For at indfri målet om Fællesskab vil vi de kommende 
år arbejde med følgende fokusområder:

4. Deltagelse i fællesskaber 

5. Partnerskaber og socialt medansvar

6. Fysisk og digital tilgængelighed
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4. Deltagelse i fællesskabet

Mennesker med særlige fysiske, psykiske eller sociale 
behov kan have udfordringer, som vanskeliggør deres 
deltagelse i sociale sammenhænge. Måske føler de sig 
ikke velkomne i idrætsforeningen eller ungdomsklub-
ben. Måske har de svært ved at leve op til fællesska-
bets forventninger eller krav. Derfor har kommunen en 
opgave med – sammen med familie og netværk - at 
understøtte disse borgeres muligheder for at deltage i 
fællesskaber til gavn for dem selv og andre.

Fællesskaber skal tænkes ind i kommunens tilbud og 
indsatser til borgere med særlige behov. Holbæk Kom-
mune tager aktivt del i at samarbejde om at under-
støtte borgernes deltagelse i fællesskaber. 

Når vi møder borgeren, har vi øje for at spørge dem 
om, hvilke fællesskaber, der giver mening og livskvali-
tet for den enkelte. Vi støtter borgeren i at opsøge og 
indgå meningsfulde fællesskaber. Og vi støtter borge-
rens mulighed for selv at yde en aktiv indsats – frivillig 
eller lønnet. 

De kommende år vil vi gerne se, at flere borgere med 
særlige behov udfolder deres ressourcer og deltager 
i meningsfulde fællesskaber – for eller sammen med 
andre.

5. Partnerskaber og socialt med-
ansvar

I Holbæk Kommune har vi tradition for, at vi i fælles-
skab bringer alle ressourcer i spil til det fælles bedste. 

Vi vil skabe gode rammer for, at forældre, pårørende 
og andre medborgere kan tage et medansvar for at 
bidrage til gode fællesskabsmuligheder for børn, unge 
og voksne med særlige behov. 

Vi vil samarbejde med det etablerede foreningsliv og 
kulturinstitutionerne om at give plads til forskellighed 
og styrke mulighederne for, at borgere med særlige 
behov kan være en del af fællesskabet. 

Vi vil indgå partnerskaber med foreninger og frivillige 
organisationer, som tilbyder støtte til børn, unge og 
voksne med særlige behov. Vi vil være med til at sikre, 
at borgerne har kendskab til de forskellige muligheder, 

som de frivillige organisationer tilbyder. 

De kommende år vil vi gerne se et tættere samarbejde 
mellem kommunen og de frivillige foreninger og orga-
nisationer på det sociale område. Vi vil se flere frivil-
lige på de kommunale tilbud for borgere med særlige 
behov. Og vi vil se, at flere borgere med særlige behov 
benytter de frivillige organisationers tilbud.

6. Fysisk og digital tilgængelig-
hed

Tilgængelighed handler om muligheder for at deltage 
i sociale fællesskaber og andre aktiviteter i samfun-
det på lige fod med andre. 

Fysisk tilgængelighed handler om lige adgang i 
byerne og ude i landskabet fx til; biblioteker, biogra-
fer, skoler, butikker, cafeer samt rekreative områ-
der, fortove, stier osv. Holbæk Kommune vil så vidt 
muligt planlægge byer og landskaber, så vi fremmer 
fysisk tilgængelighed for alle. Vi vil bl.a. samarbejde 
med erhvervs-, kultur- og idrætsliv for at sikre fysisk 
tilgængelighed og synliggøre/informere om tilgænge-
lighed og faciliteter.

De kommende år vil vi arbejde for, at kommune-
planen, lokalplaner og mobilitetsplanen sikrer ”god 
tilgængelighed” til bygninger, byrum og rekreative 
områder mv. 

Vi vil ligeledes arbejde for at gøre de digitale mulig-
heder tilgængelige for borgere med særlige behov. På 
den ene side kan digitale teknologier fremme nogle 
borgeres muligheder for at deltage aktivt i fællesska-
ber. På den anden side har vi også blik for, at nogle 
borgere af forskellige årsager har svært ved at gen-
nemskue/håndtere de digitale muligheder. Medarbej-
derne i Holbæk Kommune arbejder systematisk med 
at understøtte disse borgere i at benytte de digitale 
muligheder, der er relevante for dem.

Kommunen vil også fremadrettet understøtte digital 
tilgængelighed, både overfor den enkelte borger og 
mere generelt ved at tilbyde information i en form, 
som er tilgængelig for mennesker med forskellige 
typer af funktionsnedsættelser.
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MÅL 3: UDVIKLING – TIL STØRST 
MULIG SELVSTÆNDIGHED

Drømmen om et selvstændigt liv med muligheder for 
at udvikle sig og møde nye mennesker er stor hos de 
fleste. Vejen til selvstændighed går typisk gennem 
skole og uddannelse, hvor man udvikler de nødvendi-
ge kompetencer og senere får et arbejde. Uddannelse 
og arbejde fører til bekendtskaber og relationer. Det 
er vigtigt at have noget at stå op til. Det stiver selv-
tilliden af og har helt grundlæggende betydning for 
trivslen og muligheden for at leve et selvstændigt liv. 

For nogle mennesker er det ikke muligt at gennem-
føre en uddannelse eller opnå et almindeligt arbejde, 
fx på grund af svære bevægelseshandicap, psykisk 
udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade mv. Disse 
mennesker har brug for et særligt tilrettelagt forløb, 
som giver dem mulighed for at klare sig selv bedst 
muligt i eget liv. 
 
Vi vil som udgangspunkt tage udgangspunkt i den 
enkelte borgers ressourcer, håb og drømme. Vi vil 
tilrettelægge støtten i tæt dialog og samarbejde med 
borgeren, og løbende tilpasse støtten efterhånden 
som borgeren udvikler sig. 

For at indfri målet om at støtte børn, unge og voks-
nes udvikling til størst mulig selvstændighed vil vi de 
kommende år have særligt fokus på følgende:

7. Uddannelse til alle børn og unge

8. Beskæftigelsesmuligheder

9. Velfærdsteknologi som medspiller 
 
 
 
 

7. Uddannelse til alle børn og 
unge 

Uddannelse er vigtigt for alle børn og unge med sær-
lige behov, så de kan komme så langt som muligt og 
få chancen for at liv det liv, de ønsker. Undersøgelser 
viser desværre, at børn med funktionsnedsættelser i 
folkeskolen får lavere karakterer og har større fravær 
end andre børn. Og at antallet af unge med nedsat 
funktionsevne, der tager en uddannelse, falder på 
landsplan. Den udvikling skal vi vende.

Holbæk Kommune vil arbejde for, at der er gode 
kommunale undervisningstilbud til børn og unge, som 
understøtter det enkelte barn og den enkelte unge i 
at opnå de kompetencer, der fører til et voksenliv med 
størst mulig selvstændighed. Vi vil arbejde for trivsel 
og læring hos alle børn og unge. Og vi vil have fokus 
på at inddrage de voksne omkring barnet/den unge for 
skabe løsninger, som understøtter trivsel og læring.

Vi vil have et særligt fokus på overgangene – fra 
grundskole til uddannelse og fra uddannelse til arbej-
de. Ofte skal unge med særlige behov have ”en hånd i 
ryggen”. Og vi vil samarbejde med uddannelsesinstitu-
tioner om at udvikle fleksible uddannelsesforløb, som 
tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og 
drømme.  

De kommende år har vi særligt fokus på at udvikle og 
samarbejde om gode undervisningstilbud, og på at 
understøtte ”den gode overgang” fra skole til uddan-
nelse, og fra uddannelse til arbejde for børn og unge 
med særlige behov.
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”Vi kan etablere nogle træningsbaner 
og øvebaner, hvor man kan lære at 
mestre uddannelse eller arbejde.” 

 
Deltager på konference om ny politik



8.Beskæftigelsesmuligheder

Arbejdet har stor betydning for et menneskes identi-
tet, aktivitet og selvstændighed. Undersøgelser viser 
desværre, at mennesker med funktionsnedsættel-
ser i væsentligt mindre omfang er i beskæftigelse 
end andre mennesker. Årsagerne er blandt andet, at 
arbejdsgiverne har betænkeligheder. Men også at der 
er et begrænset kendskab til handicapkompenserende 
ordninger. 

Vi vil understøtte borgere med særlige behov ved at 
lave en afdækning af borgerens ønsker, håb og drøm-
me om fremtiden, så det er borgeren, der er ”piloten 
i eget liv”. Vi vil hjælpe med at opstille og pege på 
jobmuligheder, som giver mening for borgeren. 

Vi vil understøtte borgeren i at fastholde tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Enten ved, at borgerne fastholder 
deres nuværende job eller starter i nye jobs med eller 
uden kompensation. Vi vil støtte borgere med særlige 
skånebehov i at finde fleksjob med de rigtige matchs. 
Vi vil medvirke til, at borgere på førtidspension kan 
bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet enten 
gennem løntilskudsordninger eller som beskyttet be-
skæftigelse.

Vi vil have fokus på, at både de offentlige arbejds-
pladser og det private erhvervsliv bliver bedre til at 
benytte de muligheder og ordninger, der findes, for at 
borgere med særlige behov kan få et arbejde og ikke 
mindst fastholde et arbejde. 

De kommende år vil vi arbejde på at nå den landspo-
litiske målsætning om, at flere borgere med særlige 
behov får et arbejde. Og at flere borgere med særlige 
behov fastholder deres arbejde. Vi vil have fokus på 
både på det private og offentlige arbejdsmarked med 
et særligt blik på arbejdspladser i Holbæk Kommune. 
 
 

9. Velfærdsteknologi som medspil-
ler

Velfærdsteknologi kan være med til at fremme livs-
kvalitet og selvstændighed for den enkelte, fx ved at 
kompensere for handicap eller bevare eller udvikle den 
enkeltes evner.

Udviklingen går stærkt, og vi vil følge med i de nye 
muligheder, der hele tiden opstår, og som kan hjæl-
pe borgerne til større udvikling og selvstændighed i 
hverdagen.

Vi vil give borgerne mulighed for at se og afprøve vel-
færdsteknologi og andre hjælpemidlers muligheder for 
at fremme udvikling og lette hverdagen, og dermed 
også bidrage til et godt, aktivt og selvstændigt liv på 
trods af en funktionsnedsættelse.

De kommende år vil vi se flere borgere afprøve og 
anvende nye velfærdsteknologiske løsninger der, hvor 
det giver mening og skaber værdi. Fx løsninger, som 
hjælper børn og unge til læring i skolen og på uddan-
nelse, eller voksne med at fastholde et arbejde eller 
varetage de almindelige dagligdagsopgaver i hjemmet.
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”Kan pårørende og netværk være med 
til at understøtte borgernes muligheder 

for uddannelse og beskæftigelse?”  
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