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Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på 
Social- og Handicapområdet. 
 
Indledning. 

 

Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt 
element i den såkaldte ”Røde tråd” bestående af: 
 

Lovgivningen 
I 

Kommunens socialpolitik på Social- og Handicapområdet 
I 

Kvalitetsstandarder for ydelser på Social- og Handicapområdet 
I 

Dialogaftalen med det enkelte tilbud 
I 

Borgerens handleplan 
 

Kommunens socialpolitik for Social- og Handicapområdet skal formuleres 
indenfor rammerne af lovgivningen, og angiver samtidig rammerne for 
indholdet af de underliggende led i opstillingen. 
 
Det er vigtigt at pointere, at i den daglige praksis i tilbuddene skal 
frontpersonalet være værdibærerne. Værdierne i Socialpolitikken for 
Social- og Handicapområdet skal afspejle sig i praksis og ikke kun i ord. 
Kommunens socialpolitik for Social- og Handicapområdet kan således ses 
som en ”ramme”, der lægges ned over de værdier, der bærer arbejdet på 
de enkelte tilbud. 
 
Det er valgt at lade strukturen i opstillingen være styrende for 
formuleringen af socialpolitikken for Social- og Handicapområdet, idet der 
dog indledningsvis skal gøres opmærksom på, at de to øverste led i 
strukturen er af almen/generel karakter og de fire sidste led i strukturen 
er af mere konkret/specifik karakter. Dette betyder i praksis, at 
lovgivningen og kommunens socialpolitik for Social- og Handicapområdet 
er generel for samtlige målgrupper af borgere, samtlige tilbud og samtlige 
borgere i tilbuddene. 
 
I Socialpolitikken for Social- og Handicapområdet arbejdes der med 
følgende målgrupper: 
 
* Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. 
* Borgere med fysisk handicap. 
* Borgere med erhvervet hjerneskade 
* Borgere med sindslidelse 
* Udsatte – hjemløse eller misbrugere 
 
Konkrete aktiviteter afledt af Socialpolitikken for Social- og 
Handicapområdet vil blandt andet blive indarbejdet i processen med 
indgåelse af dialogaftaler på Social- og Handicapområdet. I dialogen skal 
beskrives mål og aktiviteter for de enkelte tilbud. 
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Vision.  
 
Et værdigt liv på egne præmisser 
 
Ethvert menneske er enestående og skal behandles som sådant. 
 
Visionen for Socialpolitikken på Social- og Handicapområdet i 
Guldborgsund Kommune er, at ”borgeren er hovedpersonen i sit eget liv”.  
 
Borgeren har retten til at leve et værdigt liv på egne præmisser.  
 
Den konkrete indsats skal være præget af respekt for det enkelte 
menneske. 
 
Borgeren skal støttes i at afklare sine ressourcer og behov med henblik på 
at skabe rammerne for en individuel livsform.  
Uanset problem eller handicap skal borgeren så vidt det er muligt kunne 
vælge den livsmåde, han eller hun ønsker. 
 
Den overordnede Socialpolitik for Social- og Handicapområdet. 

 
Indsatsen på socialområdet er kompensation for borgerens 
funktionsnedsættelse 
 
Kommunens indsats på social- og handicapområdet er grundlæggende en 
kompensation for borgerens funktionsnedsættelse og skal åbne mulighed 
for, at borgeren kan deltage i samfundslivet.  
 
Kommunens indsats er dermed i overensstemmelse med grundtanken i 
De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med 
handicap. 
 
Socialpolitikken for Social og Handicapområdet tager sit udgangspunkt i 
tænkningen omkring ”det hele menneske” – arbejds-, privat- og fritidsliv 
ses som en helhed – og som konsekvens heraf tænkes i helheder. 
 
Selvbestemmelse og indflydelse 
 
Borgeren skal opleve respekt for dennes meninger og holdninger. 
 
Borgeren bestemmer over sin egen livsførelse, det er Guldborgsund 
Kommunes opgave at understøtte denne. Dette skal dog ske indenfor 
rammerne af Servicelovens bestemmelser. 
 
Kommunen lægger vægt på at dette sker i et respektfuldt samspil mellem 
borger og medarbejder. 
 
Specialisering og nærhed 
 
Guldborgsund Kommune har som mål, at der skal være et bredt udbud af 
tilbud på socialområdet.  
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Kommunens tilbud skal så vidt muligt være tilpasset den enkelte borgers 
individuelle behov. 
Guldborgsund kommune lægger stor vægt på, at tilbuddet til den enkelte 
borger gives lokalt. Borgeren skal have mulighed for at opretholde 
forbindelse til familie og øvrige netværk. 
 
 
Kvalitet 
 
Den leverede indsats skal opfylde borgerens retskrav.  
Derudover lægges der vægt på, at borgeren skal opleve en god kvalitet. 
 
Guldborgsund Kommune stiller som led i den løbende kvalitetsudvikling af 
indsatsen krav til ledernes og medarbejdernes uddannelse og 
kompetenceudvikling. 
 
Guldborgsund Kommunes indsats på socialområdet skal organiseres i 
enheder, der er store nok til at lave en fleksibel og rationel organisation.  
Ledelsesmæssigt skal enhederne udgøre overskuelige størrelser, hvor 
medarbejderne har indflydelse på planlægning på en måde, der styrker 
helheden og indsatsen, således at det er til gavn for den enkelte borgers 
udviklingsforløb. 
 
Guldborgsund kommune kvalitetssikrer løbende den samlede indsats og 
de leverede ydelser gennem det personrelaterede tilsyn og det generelle 
driftsorienterede tilsyn. 
 
 
Åbenhed og tillid 
 
Kommunens tilbud skal være præget af værdier og en kultur, der lægger 
vægt på dialog og refleksion omkring den pædagogiske praksis. 
 
Der skal være en kultur, hvor medarbejdere har en pligt til at undre sig, 
og hvor det er tilladt at udtrykke meninger, kritik og formulere visioner. 
 
 
God ledelse og attraktive arbejdspladser 
 
Medarbejdere, borgere og pårørende skal i dagligdagen opleve en aktiv, 
kompetent og synlig ledelse. 
 
Opgaveløsningen skal forene ansvar og økonomisk kompetence og 
hensigtsmæssig udnyttelse af den enkelte medarbejders ressourcer.  
 
Kommunens tilbud skal være præget af at være attraktive arbejdspladser, 
der muliggør tiltrækning og fastholdelse af de forskellige fagligheder. 
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Udsatte – hjemløse, udstødte. 

 

Om målgruppen: 
 
Der er borgere, der bliver hjemløse, kriseramte eller ikke rigtig kan finde 
sig tilrette i samfundslivet. 
 
For disse borgere er kommunens forsorgshjem og krisecentre ofte den 
sidste udvej. 
 
Tilbuddet skal være midlertidigt og rettet mod, at borgeren igen kan opnå 
en selvstændig bolig. 
 
Værdier: 
 
Det er værdifuldt at respektere og anerkende mangfoldigheden af vilkår, 
som udgangspunktet for at forstå borgerens livsførelse og livsanskuelse. 
 
Det er værdifuldt at tilrettelægge hjælpen individuelt i et samarbejde 
mellem boform og borger og tilpasset borgerens ønsker og formåen. 
 
Det er værdifuldt, at borgeren er tryg.  
 
Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. 
 
Målsætninger: 
 
Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen. 
 
Borgeren har ansvaret for sit eget liv. 
 
Boformerne på udsatte/hjemløseområdet skal være en midlertidig hjælp, 
hvor målet med opholdet er et liv i egen bolig og eget nærmiljø. 
 
De fysiske rammer skal være tidssvarende.  
Dårlige fysiske rammer og fysisk tilgængelighed må ikke hindre borgeres 
ophold på boformen. 
  
 
Udviklingsmål: 
 
Der skal være en tæt dialog med aktører i samfundet udenfor boformen 
med henblik på at skabe en række tilbud på bo-, arbejds-/uddannelses- 
og fritidsområdet, så borgeren har mulighed for at vælge et tilbud, der 
matcher borgerens ønsker og ressourcer. 
 
Borgeren har brug for støtte, hjælp og vejledning til at afklare ressourcer 
og behov, og til at tage fat på adfærds- og misbrugsproblemer, der 
forhindrer, at vedkommende kan tage vare på sig selv. 
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Som led i borgerens tilbagevenden til samfundslivet skal borgeren have 
tilbud om beskæftigelse, der matcher borgerens behov. 
 
Fritidstilbud skal være en integreret del af livet på en boform. Formålet 
med opholdet på en boform er at integrere borgeren i samfundet igen, og 
derfor bør beskæftigelses- og fritidstilbud være rettet mod kontakt med 
borgere i det omgivende samfund. 
 
Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme 
integration i det omgivende samfund. 
 
Resultater af forskning skal formidles og integreres i tilbuddene. 
 
Regeringen søsatte i 2008 en hjemløsestrategi med fire langsigtede mål: 
* at nedbringe antallet af hjemløse, der lever på gaden 
* at finde andre løsninger til unge end en plads på et 

forsorgshjem 
* at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder 
* at skaffe løsninger på boligsituationen før udskrivning fra 

behandlingsinstitution / sygehus  
Regeringens hjemløsestrategi skal implementeres i kommunens indsats 
på udsatte- og hjemløseområdet. 
 
Driftsmål: 
 
Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, 
helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante 
aktører i det omgivende samfund. 
 
Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens 
sektorområder. 
 
Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig 
udvikling.  
 
 
.
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Borgere med fysisk handicap. 

 

Om målgruppen: 
 
Der er tale om normaltbegavede borgere med fysisk 
funktionsnedsættelse. 
 
Et fysisk handicap skyldes en legemlig begrænsning, der kan begrænse 
borgerens mobilitet og øvrige fysiske formåen. 
 
Borgeren har behov for et tilbud, der kompenserer for borgerens 
funktionsnedsættelse og bevarer / udvikler borgerens egne ressourcer. 
   
Værdier: 
 
Det er værdifuldt, at borgeren har et værdigt liv med selv- og 
medbestemmelse, oplevelse af respekt for meninger og holdninger, 
oplevelse af at blive set og hørt.  
 
Det er værdifuldt, at borgeren er tryg.  
 
Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. 
 
Det er værdifuldt, at borgeren er tilfreds med sin boligsituation. 
 
Målsætninger: 
 
Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen 
 
Borgere med fysiske handicap skal kunne modtage et tilbud i borgerens 
nærmiljø, således at kontakten til familie og venner kan opretholdes. 
 
Hjælpen skal tilrettelægges individuelt i dialog med borgeren og tilpasset 
borgerens ønsker, drømme og formåen. 
 
Der skal være gode udviklingsmuligheder for den enkelte både under 
korte og længerevarende ophold i botilbud.  
 
Borgeren skal udvikle eller vedligeholde egne færdigheder og ressourcer. 
 
Udviklingsmål: 
 
Guldborgsund kommune har ikke i øjeblikket et tilbud til målgruppen, 
hvorfor kommunen gør brug af tilbud i andre kommuner. I Guldborgsund 
kommunes Servicestrategi indgår, at der skal udarbejdes en analyse om 
etablering af kommunens eget tilbud. 
 
Der er behov for en varieret vifte af botilbud, således at borgeren kan 
vælge det tilbud, der matcher borgerens ønsker og ressourcer. 
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Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme 
integration i det omgivende samfund. 
 
Resultater af forskning skal formidles og integreres i tilbuddene. 
 
Der skal være en tæt dialog med aktører i det omgivende samfund med 
henblik på at etablere en bred vifte af valgmuligheder for den enkelte 
borger på bo-, arbejds-/uddannelses- og fritidsområdet.  
 
Driftsmål: 
 
Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, 
helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante 
aktører i det omgivende samfund.  
 
Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens 
sektorområder. 
 
Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig 
udvikling.  
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Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. 

 

Om målgruppen: 
 

Borgeren er kendetegnet ved en langsom eller manglende udvikling, 
enten inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental 
retardering. 
 
Målgruppen har behov for personlig hjælp, omsorg og pleje i form af 
socialfaglig, sundhedsfaglig og pædagogisk bistand. 

 

Værdier: 
 
Det er værdifuldt, at støtten til borgeren giver borgeren selvværd og 
selvtillid og er baseret på selvbestemmelse og medbestemmelse. 
 
Det er værdifuldt, at støtten til borgeren er baseret på at kompensere og 
udvikle borgerens egne færdigheder og ressourcer.  
 
Det er værdifuldt, at borgeren er tryg.  
 
Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. 
 
Det er værdifuldt, at borgeren er tilfreds med sin boligsituation. 
  
 
Målsætninger: 
 
Støtten skal tilrettelægges individuelt i dialog med borgeren.  
 
Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen. 
 
Borgeren skal udvikle eller vedligeholde egne færdigheder 
 
Borgeren skal kunne modtage et tilbud i borgerens nærmiljø, således at 
kontakten til familie, venner m.m. kan opretholdes. 
 
Udviklingsmål: 
 
Der er behov for en varieret vifte af botilbud, uddannelses-/ arbejdstilbud 
og fritidstilbud.  
 
Resultater af forskning skal formidles og integreres i tilbuddene. 
 
Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme 
integration i det omgivende samfund. 
 
Der skal være en tæt dialog med aktører i det omgivende samfund med 
henblik på at etablere en bred vifte af valgmuligheder for den enkelte 
borger på bo-, arbejds-/uddannelses- og fritidsområdet.  
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Driftsmål: 
 
Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, 
helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante 
aktører i det omgivende samfund. 
 
Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens 
sektorområder. 
 
Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig 
udvikling.  
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Borgere med sindslidelse. 

 
Om målgruppen: 
 

Borgere med sindslidelse er ramt af forstyrrelser i adfærd og tanke-, 
følelses-, stemnings- og fantasilivet. 
 
Nogle borgere har sindslidelser af længerevarende karakter mens andre 
borgere har forbigående psykiske lidelser. 

 
Værdier: 
 
Det er værdifuldt, at der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats 
for målgruppen. 
 
Det er værdifuldt, at der er tale om rummelige, udviklende og individuelle 
tilbud for målgruppen således, at borgeren har mulighed for at leve et liv 
på egne præmisser. 
 
Det er værdifuldt, at tilbuddene respekterer borgerens ret til 
selvbestemmelse. 
 
Det er værdifuldt, at borgeren er tryg.  
 
Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. 
 
Målsætninger: 
 
Indsatsen er baseret på begreberne rehabilitering, ”recovery” og 
”empowerment”, som alle er udtryk for borgerens ansvar for eget liv og 
udvikling / udnyttelse af egne ressourcer. 
 
Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen. 
 
Udviklingsmål: 
 
Der er behov for en varieret vifte af botilbud, uddannelses-/ arbejdstilbud 
og fritidstilbud. 
 
Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme 
integration i det omgivende samfund. 
 
Der bør etableres et beredskab til at kunne håndtere sindslidende 
borgeres kortvarige behov for døgnstøtte.. 
 
Ny forskning skal formidles og integreres i tilbuddene. 
 
Der skal være en tæt dialog med aktører i det omgivende samfund med 
henblik på at etablere en bred vifte af valgmuligheder for den enkelte 
borger på bo-, arbejds-/uddannelses- og fritidsområdet.  
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Driftsmål: 
 
Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, 
helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante 
aktører i det omgivende samfund. 
 
Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens 
sektorområder. 
 
Der skal være fokus på samarbejdet mellem Guldborgsund Kommune og 
Region Sjælland på sindslidendeområdet. 
 
Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig 
udvikling. 
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Borgere med erhvervet hjerneskade. 

 

Om målgruppen:  
 
Borgerne i målgruppen er kendetegnet ved misdannet eller ødelagt 
hjernevæv som følge af en ulykke eller anden traumatisk begivenhed, 
borgeren har været udsat for. 
 
Værdier: 
 
Det er værdifuldt, at der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats 
på området. 
 
Det er værdifuldt, at der er tale om varierede, udviklende og individuelle 
tilbud. 
 
Det er værdifuldt, at tilbuddene respekterer borgerens ret til selv-
bestemmelse. 
 
Det er værdifuldt, at borgeren er tryg.  
 
Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. 
 
Målsætninger: 
 
Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen. 
 
Borgere med erhvervet hjerneskade skal kunne modtage et tilbud i 
borgerens nærmiljø, således at kontakten til familie og venner kan 
opretholdes. 
 
 
Udviklingsmål: 
 
Der er behov for en varieret vifte af botilbud, uddannelses-/ arbejdstilbud 
og fritidstilbud således at borgeren kan vælge de tilbud, der matcher 
borgerens ønsker og ressourcer. 
 
Ny forskning skal formidles og integreres i aktiviteterne. 
 
Der skal være relevante genoptrænings-/vedligeholdelsesmuligheder for 
den enkelte både under korte og længerevarende ophold i boform.  
Borgeren skal udvikle eller vedligeholde egne færdigheder og ressourcer. 
 
Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme 
integration i det omgivende samfund. 
 
Der skal være en tæt dialog med aktører i det omgivende samfund med 
henblik på at etablere en bred vifte af valgmuligheder for den enkelte 
borger på bo-, arbejds-/uddannelses- og fritidsområdet.  
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I Guldborgsund kommunes Servicestrategi indgår, at der skal udarbejdes 
en analyse om etablering af kommunens eget tilbud. 
 
Driftsmål: 
 
Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, 
helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante 
aktører i det omgivende samfund. 
 
Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens 
sektorområder. 
 
Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig 
udvikling. 
 
 

 
 

 

 


