Monitorering Handicappolitikken 2016 - 2018
Opsummering
Ved rundspørge i kommunes forvaltninger er der indkommet svar vedr. indsatser i forhold til
Vesthimmerlands Kommunes handicappolitik.
Der er indkommet svar fra alle forvaltninger, dog ikke fra uddannelses- og arbejdsmarkedsafdelingen,
hvorfor denne ikke er medtaget.





Monitoreringen udpeger 14 indsatser, der direkte relaterer sig til handicappolitikken
Især på Sundhedsområdet og Ungdom (uddannelse) er der mange indsatser
Der er ingen registrerede indsatser, der retter sig mod turisme
Området vedr. erhverv (herunder arbejdsmarkedsindsatser) er ikke monitoreret

Baggrund
Vesthimmerlands Kommunes Handicappolitik 2016 – 2019 er en ramme- og værdipolitik, hvor de enkelte
udvalg og forvaltninger har til opgave at fastsætte målbare indsatser over for borgere med handicap og
sørge for, at politikkens værdigrundlag efterleves i kommunen.
Handicappolitikken er baseret på tre visioner:




Tillid mellem borger og kommune skal styrkes
Medborgerskab og deltagelse skal styrkes
Uddannelse og kompetence skal styrkes

Disse udfoldes inden for de fire stratetiske indsatsområder i kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi
med indsatser inden for eller på tværs af disse.
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Monitorering og udpegning af indsatser 2016 - 2019

Sundhed
Citat fra Handicappolitikken:
Borgere med handicap skal opleve ligeværdighed og medinddragelse på sundhedsområdet. De har de samme – for
nogle grupper endda større - udfordringer med usund livsstil i form af Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM) som
resten af befolkningen. Det er derfor nødvendigt at give en indsats med særlige tilgange og læringsredskaber
målrettet borgere med handicap.
Kommunen bør styrke den enkelte i at kunne varetage flest mulige funktioner i forhold til eget liv. Den enkelte skal
støttes i at bruge egne ressourcer, og der skal tages udgangspunkt i styrkelse af kompetencer til klare sig i hverdagen.
Det er vigtigt at støtte op om etablering af netværk og rum til bekæmpelse af ensomhed. For mange borgere med
handicap er familien det vigtigste netværk, men ikke alle har en støttende familie igennem hele livet. Ensomhed giver
dårligere livskvalitet og mindre trivsel og med-fører ikke blot større risiko for sygdom, det gør det også vanskeligere at
blive rask efter sygdom. Etablering af det fælles kan ske både i ”Det Store Fællesskab” og i mindre fællesskaber..

Indsatser, eksisterende og planlagte
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1: Projekt ” Videreudvikling og styrkelse af den tværgående sundhedsindsats målrettet udsatte borgere på
psykiatriområdet
Projektet er støttet med 2,2 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen og igangsat december 2017. Projektets formål er at:
”udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats overfor gruppen af mennesker med psykiske lidelser via
et systematisk, og gensidigt styrket, samarbejde mellem Psykiatri og Handicap samt Pleje og Seniorservice i
Vesthimmerlands Kommune”
 Forankret: Psykiatri og Handicap og Pleje- og Seniorservice
 Projektet er en del af indsatsen: Ligeværdighed og medinddragelse på sundhedsområdet
2: Projekt ”Forebyggelsestilbud til borgere med psykiatriske lidelser”
Projektet startede i 2016 i samarbejde med Region Nordjylland, Aalborg og Frederikshavn Kommune for at udvikle
forebyggelsestilbud til mennesker med psykiske lidelser. I projektet i Vesthimmerland var rekrutteringen af borgere
meget svær, da selve forebyggelsestilbuddet foregik i distriktspsykiatrien i Aalborg. Derfor har projektet i dets
oprindelige form ikke haft effekt på sundhedstilstanden for borgere i psykiatrien i Vesthimmerland.
 Forankret: Region Nordjylland og Psykiatri og Handicap
 Projektet er en del af indsatsen: Ligeværdighed og medinddragelse på sundhedsområdet
3: KRAP
Metoden KRAP er udbredt som pædagogisk metode og redskab i Psykiatri og Handicap. KRAP tager udgangspunkt i, at
medarbejderne systematisk skal fokusere på individets ressourcer fremfor dets svagheder. KRAP er en rehabiliterende
tankegang, hvor den enkelte skal blive mere selvhjulpen og den enkeltes livskvalitet forbedres.
 Forankret: Psykiatri og Handicap
 KRAP metoden skal sikre indsatsen ”Flest mulige funktioner i eget liv”
4: Etablering af netværk
Udarbejdelse af pjece omkring samarbejde med pårørende 2016.
 Forankret: Psykiatri og Handicap
 Indsatsen er en del af indsatsen ”Tillid mellem borger og kommune skal styrkes”.

Ungdom
Citat fra Handicappolitikken:
Overgangen fra barn til ung til voksen er vigtig i skabelsen af den enkeltes identitet. Det er også perioden, hvor mange
blivende kontakter og venskaber etableres. Børn og unge med handicap og deres familier skal have den nødvendige
støtte og omsorg i den svære overgang fra barn til voksen. Både på det personlige udviklingsplan og i forhold til
overgangen mellem lovgivninger og kommunale indsatser.
Alle unge har ret til relevant og udviklende uddannelsestilbud og blive så dygtige de kan. For unge med handicap er
der i særlig grad behov for opmærksomhed på individuelle behov og ressourcer.
Udvikling sker ikke blot i uddannelsessammenhæng. Samvær med ligesindede er en ramme for gensidig læring,
udvikling og spejling. Udvikling understøttes derfor også i fritidsaktiviteter og klubtilbud.

Indsatser, eksisterende og planlagte
Med afsæt i WHO’s handicapbegreb har Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afdelinger valgt følgende
indsatser:
5: Samarbejde internt i forvaltningen mellem aktørerne
Ungdomsskolen og Limfjordsskolen – f.eks. ved klubaftner
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6: Samarbejde mellem specialskoler og lokale fritidstilbud
 Vestermarkskolen – Brydning (Aars Brydeklub)
 Limfjordsskolen – FDF
 Vestermarkskolen – Skydning (Aars Skytteforening)
 Børn i bevægelse, Aars Gymnastikforening og Aars Svømmeklub tilbud til elever i specialklasser
(ADHD og Autisme)
7: Samarbejde mellem specialtilbud og almenskolen / ungdomstilbud
 Vestermarkskolen og efterskoler
 Vestermarkskolen og Aars Skole - Venskabsklasser, ungdomsfester, brydning
 Vestermarkskolen og Østermarkskolen - Venskabsklasser, ungdomsfester, brydning
 Vestermarkskolen og Ungdomsskolen
 Vestermarkskolen og Vesthimmerlands Gymnasium
8: Samarbejde mellem specialskolen og det omgivende samfund
 Vestermarkskolen og biografen
 Vestermarkskolen og teatret
Indsats 5 – 8 er forankret i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
 De beskrevne indsatser skal være medvirkende til, at kommunens borgere oplever sig inkluderet og
værende værdifulde medlemmer af de almindelige fællesskaber i kommunen, ligesom afstanden
mellem kommune og borger mindskes. Gode relationer, gensidig respekt og tillid blandt dem, der
arbejder med og for borgerne er hjørnestenene i at realisere visionen herfor. Indsatserne er i høj
grad medvirkende til at styrke borgernes muligheder for uddannelse og kompetenceløft.
 Målsætningen for de beskrevne indsatser er, at skabe bånd på tværs af almen- og specialområdet.
 Alle Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afdelinger arbejder løbende ind i det tværgående
samarbejde og den helhedsorienterede tænkning for at sikre kontinuerlige, fælles løsninger for alle
borgere i tråd med målsætningen.
 Indsatserne retter sig mod visionen: ”Uddannelse og kompetence skal styrkes”

8: Projekt ”Skoletoiletter”
Projektet har til hensigt, at skabe gode toiletoplevelser for skolebørn, der er tænkt i innovative løsninger,
lugt, privat område, renhed, mm. Og der er tænkt i håndfri døråbner og håndfri betjening ved håndvask.
Det er visionen, at alle kommunens skoler får nye innovative skoletoiletter på 25 års plan.
Forankret: Borgmestersekretariatet
Projektet opfylder indsatsen vedr. tilgængelighed til uddannelse samt flere andre indsatser, som f.eks. flest
mulige funktioner i eget liv, Borgere med handicap skal gives de bedste muligheder for at forblive i
lokalområdet.
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Bosætning
Citat fra Handicappolitikken:
Vesthimmerland er en rummelig og tolerant kommune, hvor mangfoldighed og accept af forskellighed findes bredt.
Denne tolerance og mangfoldighed er værd at være stolte af, bygge videre på og bruge i tiltrækning af nye
medborgere og til fastholdelse af eksisterende både som faste beboere og turister.
Borgere med handicap skal gives de bedste muligheder for at forblive i lokalområdet, tæt på familie og netværk. I det
omfang det er et ønske, skal der skabes muligheder for at leve i eget hjem indrettet efter individuelle ønsker og
behov. Det betyder, at der skal være tilgængelighed til boliger og de offentlige tilbud, der er i området.
I boligen og de fysiske rammer om hverdagen er der også mulighed for udvikling og øgede muligheder. Lige som de
fysiske rammer kan være begrænsende, så kan velfungerende, velfærdsteknologiske og understøttende rammer
tilføre et udviklingsperspektiv og øgede muligheder for borgere med handicap. En udvikling som kommunen kan
være med til at understøtte – enten alene eller i samarbejde med andre aktører.

Indsatser - eksisterende og planlagte
9: Socialpsykiatriske Boformer i Aars.
Et samarbejde mellem socialpsykiatrien og den regionale distriktspsykiatri. De fælles boliger i Aars erstatter
kommunale boliger i Aars og regionale tilbud i Løgstør og Aalestrup, der alle er utidssvarende. Det tværsektorielle
samarbejde styrkes til gavn for den enkelte borger.
 Forankret: Psykiatri og Handicap og Region Nordjylland
 Projektet ligger under indsatsen ”Borgere med handicap skal gives de bedste muligheder for at forblive i
lokalområdet” og ”der skal skabes muligheder for at leve i eget hjem”

10: Tilgængelighedsplan
Der bliver udarbejdet en tilgængelighedsplan for Aars i 2019. Det er planlagt at de øvrige hovedbyer, Farsø, Løgstør
og Aalestrup, følger efter.



Forankret: Teknik og Økonomiforvaltningen
Planerne opfylder indsatsen ”Borgere med handicap skal gives de bedste muligheder for at forblive i
lokalområdet” og vedr. tilgængelighed generelt

11: Fortovsgenopretningsgruppe
Drift og Anlægsafdelingen har i samarbejde med CKA i 2017 etableret en fortovsopretningsgruppe, som skal
opretholde kommunens fortove. Hensigten er at få skabt mere fokus på at vedligeholde kommunens fortove.



Forankret: Drifts- og Anlægsafdelingen og CKA
Indsatsen opfylder indsatser vedr. tilgængelighed generelt
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Fra Handicappolitikken:

Erhverv og Turisme
Borgere med handicap skal have beskæftigelsesmuligheder. Det er vigtigt, at det er beskæftigelse, der tager
udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer, og at borgere ned handicap oplever, at beskæftigelsen giver
mening og bidrager til samfundet.
Udvikling og muligheder er ikke blot er spørgsmål om, hvordan individet kan udvikle sig. Det går i lige så høj grad den
modsatte vej: Hvordan kan det omgivende samfund – de etablerede virksomheder og (turist) erhverv - udvikles, så
det møder krav og innovative ideer fra den enkelte borger (med handicap).
Vesthimmerlands Kommune er en turistkommune, hvor der er tænkt tilgængelighed ind i den fysiske planlægning, og
der er stor ekspertise omkring borgere med handicap. Der er stadig et udviklingspotentiale i at udvikle
turisterhvervet i mere handicapvenlig retning, og en handicap-venlig turismeindsats vil bidrage til brandingen af Vesthimmerland som en handicapvenlig kommune.

Indsatser - eksisterende og planlagte
Kort beskrivelse af indsats(er)
12: Let afkrydsning af ”handicap” ved jobsøgning
I HR Skyen er det gjort lettere, at afkrydse, hvis der skal tages
forbehold for handicap i forbindelse med jobopslag
 Forankret i: Borgmestersekretariatet
 Ændringen opfylder indsatsen vedr. øgede
beskæftigelsesmuligheder for borgere med handicap
Hvordan opfylder det visionerne i
handicappolitikken
 Tillid mellem borger og
kommune skal styrkes
 Medborgerskab og
deltagelse skal styrkes
 Uddannelse og
kompetence skal styrkes
Målsætninger/Resultater af
indsatsen samt tidshorisont
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Tværgående indsatser eller andre indsatser i relation til handicapområdet
Indsatser, der går på tværs af flere strategiske indsatsområder, eller som er af relevans for handicapområdet uden at være
omfattet af et strategisk indsatsområde

Indsatser - eksisterende og planlagte
13: WEB tilgængelighed i Kommuneplanen
Der arbejdes der med at finde en løsning, hvor teksten læses op.
 Forankret i: Byrådssekretariatet, kommunikation
 Når indført er det en generel indsats i forbindelse med tilgængelighed
14: Valg – for alle borgere, handicap venlige løsninger
I Byrådssekretariatet arbejdes på mere handicapvenlige løsninger i forbindelse med valghandlinger
 Forankret i: Borgmestersekretariatet
 Indsatsen retter sig generelt mod ligestilling, tilgængelighed og medinddragelse og visionen:
”Medborgerskab og deltagelse skal styrkes”
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