Formål og målplan for Handicaprådet
– Fokus på 2020

Handicaprådet er kommunens råd, som medvirker til at skabe de bedste vilkår for borgere
med handicap i Vesthimmerlands Kommune.
Handicaprådet er et rådgivende og idéskabende organ på handicapområdet
Hvad kan byrådet mv. bruge Handicaprådet til:
–

Formidling af relevante synspunkter og sikre et positivt samarbejde mellem borgerne med handicap
og Byrådet.

–

Sparring ved udarbejdelse af lokale visioner, mål og politikker for, hvorledes Vesthimmerlands
Kommune tilrettelægger og udvikler sine tilbud til borgere med handicap.

Hvornår er vi på rette vej ift. at formidle relevante synspunkter og sikre et positivt
samarbejde mellem borgerne med handicap og Byrådet?
Det er vi, når:
–

Byrådet mv. benytter Handicaprådets viden og erfaring i handicappolitiske spørgsmål.

–

Byrådet mv. tager Handicaprådet med i processer som har/får konsekvenser for borgere med
handicap.

Konkrete mål i 2020
Vi vil i større grad i dialog. Eksempelvis ved:
-

Deltagelse i borgermøder, møder med bruger/pårørende, politiske grupper, møder med forvaltninger.

-

Afholdelse af temadage med og for samarbejdspartnere.

Hvornår er vi på rette vej ift. at medvirke ved udarbejdelse af lokale visioner, mål og
politikker for, hvorledes Vesthimmerlands Kommune tilrettelægger og udvikler sine tilbud til
borgere med handicap?
Det er vi, når:
Vi i rette tid har mulighed for at komme med inspiration til udviklingen og tilrettelæggelsen af tilbud, der
tager det nødvendige hensyn til borgere med handicap, således de bliver kompenseret for deres
handicap og får et kvalificeret og meningsfyldt liv.
Konkrete mål i 2020
Vi vil have mere meningsfulde møder i Handicaprådet. Eksempelvis ved:
–

Møderne indeholder nyt fra udvalg/forvaltning.

–

Tiden bruges på de emner/sager, hvor vi kan gøre en forskel.

–

Løbende at forholde os til mødernes format, og om det er de rigtige emner/sager, som er på
dagsordenen.

Hvordan sikrer Handicaprådet at nå sit mål?
Vi vil bruge et årshjul for 2020, som i større grad understøtter et hensigtsmæssigt engagement i
kommunale processer. Eksempelvis ved:
-

Et overblik over (tidsperspektivet for) væsentlige kommunale processer. Eksempelvis budgetproces og
udvikling af Plan- og bæredygtighedsstrategi – eller lign.

-

Et overblik over (tidsperspektivet for) væsentlige opgaver for Handicaprådet. Eksempelvis møder/
temadage med politiske udvalg, bruger/pårørendeudvalg m.fl.

-

At årshjulet er på dagsorden til møderne i Handicaprådet. Dermed gives en fælles opmærksomhed på
forestående opgaver/processer.

