Kommunalvalg 2017
Sådan påvirker du politikerne

Dansk Handicap Forbund

Indledning
Den 21. november i år er der valg i alle 98 danske kommuner. Herefter sammensættes et nyt hold af
lokalpolitikere til kommunalbestyrelserne. De skal lægges retningen for kommunernes politik i de næste fire
år.
Kommunalpolitikerne har ansvar for en række vigtige forhold for deres borgere på velfærds- og
serviceområdet. Det har derfor også betydning for dig som person med funktionsnedsættelse.
Hvert fjerde år har vi alle mulighed for at pege på de partier og de kommunalpolitikere, som vi mener bedst
repræsenterer de lokale forhold, som stemmer overens med vores egne interesser og holdninger – og for
fællesskabets bedste.
Siden 1. april 2006 har alle landets 98 kommuner haft pligt til at etablere et kommunalt handicapråd. Et nyt
handicapråd besættes efter hvert kommunalvalg. Så efter kommunalvalget den 21. november skal der
vælges nye medlemmer til det lokale handicapråd. Handicaprådets formål er at være rådgivende for
kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål. Altså er det en vigtig platform for at arbejde politisk.
Op til valget er det oplagt at prøve at få kontakt til politikerne og forsøge at påvirke deres holdninger.
Politikerne vil gerne vælges. Måske er de i den periode nemmere at få i tale og få til at lytte. Det kan I
benytte jer af!
Når det er sagt, så er det også vigtigt at bruge perioden mellem kommunalvalgene til at komme i dialog med
politikerne og tale med dem om deres politiske arbejde. Politikerne tager løbende beslutninger, som kan
ændre på den kommunale service – en service, som skal matche behov og ønsker fra mange forskellige
grupper af borgere i kommunen.
Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på de politiske beslutninger i din kommune?
Hvordan kan du bruge valget i november til at sætte handicappolitik på den politiske dagsorden i
valgkampen?
Hvordan bliver du en god ambassadør for en lokal handicappolitik – også når der ikke er
kommunalvalg?
Kommunalpolitikerne beslutter den førte politik i kommunens område, men inden for de rammer, som staten,
regering og Folketinget beslutter. På det handicappolitiske område handler det om lige muligheder og
rettigheder. Det handler om, at personer med funktionsnedsættelse skal være en del af de lokale
fællesskaber i en kommune. De overordnede hensigter om lige muligheder skal omsættes til konkret politik
og konkret service. Det sker i kommunerne.
Det handler også om at gøre forhold i hverdagen for personer med handicap synlige for flere, få dem bragt
på den politiske dagsorden og støtte forbedring af områder, der ikke virker hensigtsmæssigt i dag. Du kan
bidrage ved at pege på nye behov og muligheder inden for alle elementer i den palet, som en hverdag består
af: Personlig og praktisk hjælp, transport og tilgængelighed, familieforpligtigelser, mulighed for at deltage i
lokale fritids- og kulturaktiviteter, samvær med andre, uddannelse, job m.m.
Du kan med din viden og dit engagement være med til at gøre politikerne opmærksomme på forhold, som
de måske ikke er vidende om, og du kan være med til at påvirke dem i retning af sikring af gode forhold for
borgere med funktionsnedsættelse. Du kan være vagthund på handicapområdet.
Udgangspunktet er at sikre det grundlæggende forhold, at kommunen skal yde kompensation – kommunal
service – for personer med handicap. Kompensation er en grundsten i lovgivningen på handicapområdet.
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Kompensation – hvorfor er det vigtigt?
Kompensation skal give personer med handicap muligheder for at kunne stilles lige med andre – og give
grundlag for at bidrage til samfundet. Kompensation skal fjerne nogle af de hindringer, vi har, så vores
funktionsnedsættelse ikke står i vejen for, at vi kan være aktive i samfundet. Og det skal give os mulighed for
en god tilværelse og at kunne udnytte samfundets tilbud til dets borgere.
Det er vigtigt at understrege denne sammenhæng for politikerne – og den skal nok genfortælles løbende
Der er i dag en udbredt opfattelse af, at det er godt for borgerne at være selvhjulpne – kunne klare mange
ting selv og kunne bidrage til samfundet via uddannelse, beskæftigelse, frivilligt arbejde, tage del i
forpligtigelser over for sin familie og være en aktiv medborger.
Derfor er kompensation væsentlig at forsvare over for politikerne – og bør være vanskeligt for politikerne
at lægge afstand til. Men politikere er udfordrede på flere områder:




De kommunale budgetter er under pres – bl.a. på grund af besparelser i de statslige tilskud til
kommunerne.
Der er politisk kamp om, hvor megen offentlig service, der skal ydes. Er den offentlige velfærd
vigtigere end at sænke skatterne og lade den enkelte borger beholde mere af sin egen indkomst?
Politikerne skal hele tiden prioritere på velfærdsområdet.

Den kommunale kompensation for personer med funktionsnedsættelse er altså en grundlæggende vigtig
faktor, som hele tiden skal tales ind i politik – gerne med fortællinger om, hvad den betyder for de
mennesker, det handler om. Vi har altså en vigtig opgave i at pege på, hvilke konsekvenser kompensationen
– og ændringer i den – har for jer. Her er både brug for de gode og de mere dårlige beretninger.
Når kompensationen er sikret, kan personer med handicap lægge forskellige frivillige personlige bidrag oveni
for at få en aktiv tilværelse.
For at personer med handicap kan have gode muligheder for at bidrage personligt og frivilligt til en god
tilværelse, kræver det at:






Du har et godt fundament at stå på – kommunal kompensation.
Du ikke oplever usikkerhed om stabiliteten i den kommunale service.
At der er mulighed for en vis form for fleksibilitet i forhold til service, regler, ordninger.
At der er muligheder for gode fællesskaber i lokalsamfundet.
Og så afhænger de frivillige bidrag af individuelle muligheder, helbred og kræfterne.

Disse grundlæggende forhold, som har stor betydning for tilværelsen for en person med handicap,
bestemmes blandt andet af de kommunalpolitiske beslutninger. Det er de beslutninger, vi har indflydelse på.
Hvordan kan du arbejde politisk? Hvordan kan du påvirke de politiske beslutninger i dit lokalmiljø?
Det er vigtigt at se et handicappolitisk engagement som meget mere end at stemme til kommunalvalget. Det
er også andet og mere end at forholde sig til de forskellige politiske partiers politik på området.
At engagere sig politisk har mange sider. Noget er mere krævende end andet. Du kan finde din egen måde
at øve indflydelse på, som passer til dit temperament og dine kræfter.





Hvem siger, at du skal være en en-mands-hær? Du kan finde sammen med en eller flere andre i
tilsvarende situation som dig.
Du kan indgå alliancer med andre uden bevægelseshandicap.
Du kan skubbe til andre, så de bliver aktive – du tager bolden op og giver stafetten videre til andre.
Det vigtigste er at bidrage 
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Det er vigtigt at være konstruktiv – der er ingen, der bryder sig om at blive mødt med ”skæld ud” – og det er
for øvrigt også ”dårlig stil” – men hold gerne fast i dine holdninger – vær venlig og vedholdende – træn dine
argumenter for, hvorfor dine meninger er vigtige for politikerne!
Husk, at vi som personer med funktionsnedsættelse faktisk ved noget om handicappolitik – fordi det handler
om os som mennesker og vores tilværelse.

Før – under – og efter kommunalvalget
Kommunalvalget er som sagt en oplagt mulighed for at være politisk engageret i den lokale diskussion om
handicappolitik og lokal handicapprioriteringer. Der er på grund af valget noget på spil, og politikerne vil
gerne høres og ses – og forhåbentlig også diskutere med borgerne/vælgerne.
Men husk, at din indsats op til valget også kan bære frugt efter valget. Du kan være med til at lægge spor ud
for et løbende lokalt handicappolitisk arbejde, der give gode løsninger for personer med
funktionsnedsættelse – og som også gavner alle andre og de lokale fællesskaber. Ved at være aktiv op til
kommunalvalget kan du få nye gode kontakter, som efterfølgende kan fremme handicappolitiske forhold. Du
kan måske også opnå større forståelse for handicappolitikken i dit lokalområde.
Det kan være du går efter – og ender med at blive valgt til et handicapråd i din kommune. Her bliver du et
talerør eller repræsentant for andre i samme situation som dig. Og du forpligter dig til at tænke i gode
løsninger, som også kan rummes inden for kommunale begrænsninger, f.eks. økonomien.
Det kan også være, at du op til valget får nye politiske kontakter, som du kan benytte efter valget.

Hvor og med hvilke midler kan du gøre din indflydelse gældende?










Deltag i valgmøder!
Vær med til at arrangere valgmøder om handicapområdet!
Gå til kommunalbestyrelsesmøder!
Skriv læserbreve – alene eller sammen med andre!
Deltag i møder om det kommunale budget, kommuneplaner, byudvikling, transport m.m. – både op
til valget og efter dette!
Skriv høringssvar om nye kommunale tiltag – husk, fem linjer er nok!
Genbrug er fornuftigt. Det er OK at finde inspiration i andres formuleringer.
Find støtte i Dansk Handicap Forbund og andre organisationer! De er til for at blive brugt.
Husk, at det kan være spændende at blande sig i andre områder end dem, der handler om specielle
forhold for personer med handicap.

Fem gode råd






Sæt dig et mål for dit engagement! – Hvad vil du opnå? Hvad er du god til? Hvad rækker dine
kræfter til? Og husk, små mål er bedre end ingen 
Tænk over, om du har en mærkesag! – Er der noget du særligt brænder for? Engagement kan
mærkes af dem, man vil påvirke 
Formuler det, du brænder for sammen med andre! – Også sammen med personer, som ikke har
funktionsnedsættelse. Man er stærkere sammen 
Vær vedholdende og tålmodig! Det betaler sig – og ting tager tid 
Brug Dansk Handicap Forbund! – Her arbejdes med mange af de vigtige politikområder – og det er
dit forbund 

Side 4 af 4

