Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern
kommune

Ringkøbing-Skjern
Kommunes vision
Naturens Rige er udtryk
for, at byrådet gennem
naturen vil sikre borgerne
det gode liv og at skabe
vækst i kommunen.
Visionen bliver
konkretiseret gennem
planstrategien, de
overordnede politikker og
øvrige politikker.
Herved er der sikret en
rød tråd fra den
overordnede vision til
kommunens konkrete
aktiviteter i forhold til og
sammen med borgere, virksomheder og foreninger mm.
Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision.
De to overordnede politikker – Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager
udgangspunkt i visionen og planstrategien, og sætter gennem målsætninger retning for de
øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede
politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år.
Handicappolitikken relaterer sig til følgende målsætninger i:


Vækst- og udviklingspolitikken: 9



Politik for det gode liv: 1, 2, 4, 5, 6

Handicappolitikkens vision
Et godt liv med handicap

Målsætning 1:
Mennesker med handicap skal opleve, at deres ressourcer er i spil, så de kan bidrage med
deres fulde potentiale og opnå øget selvstændighed og livskvalitet

Mål 1:
Øge anvendelsen af
velfærdsteknologi og ITløsninger

Indsats:
Vi udarbejder et tværfagligt
dynamisk idekatalog over
mulige løsninger med
forventet nytteværdi.
Vi deltager i projekt med
Aarhus Universitet
vedrørende mestring af
eget liv (anvendelse af nye
teknologier).

Dokumentation:
Anvendelse af
investeringspuljen til
velfærdsteknologi og
digitalisering og evt. andre
midler.
Fokusgruppeinterview om
oplevet effekt af
velfærdsteknologi og ITløsninger.

De enkelte fag- og
stabsområder sætter
initiativer i gang evt.
finansieret af
investeringspuljen.
Mål 2:
Fremme et sundt liv

Indsats:
Vi skaber differentierede
indsatser med henblik på
sundhed for denne gruppe
af borgere. Personalet skal
sikre, at der er let adgang
til de sunde valg, og de bør
opmuntre og holde fast i de
vaner, som skaber et sundt
liv.

Dokumentation:
Regional undersøgelse om
sundhedstilstanden ”Hvordan
har du det” (Sundhedsprofil).
Borgerpanelundersøgelse om
borgernes velfærd hvert 2. år

Vi udarbejder ud fra
sundhedspolitikken
forpligtende
samarbejdsaftaler med
fagområderne, som
indbefatter personer med
handicap og sindslidelse.
Mål 3:
Udbyde dagtilbud, skole og
uddannelse på lige fod med
andre

Indsats:
Vi iværksætter to typer af
indsatser:
Indsatser med henblik på at
så mange som muligt kan
modtage dagtilbud,
undervisning og uddannelse
i almene tilbud
Dagtilbud og skoler
arbejder ud fra en
anerkendende og

Dokumentation:
Antal klager indgivet til
Klagenævnet for
Specialundervisning.
Evaluering af
inklusionsindsatsen i
Ringkøbing-Skjern Kommune
som led i evalueringen af
Undervisningsministeriets
samarbejdsprojekt med 18
kommuner om understøttelse

ressourceorienteret tilgang.
Alle dagtilbud og skoler
udarbejder en plan for
arbejdet med inkluderende
læringsmiljøer.
Hvis det er nødvendigt,
stilles der hjælpemidler og
ekstra personaleressourcer
til rådighed.

af omstilling til øget inklusion
i dagtilbud, skoler og
fritidstilbud.
Dokumentation i øvrigt
udarbejdet i forbindelse med
dialogbaseret aftalestyring.

Indsatser med henblik på at
børn og unge i
specialiserede tilbud
udvikler sig og bliver så
dygtige, de kan.
Til de børn og unge, som
trives, lærer og udvikler sig
bedst i et specialiseret
tilbud, har
Ringkøbing-Skjern
Kommune en
specialbørnehave, flere
specialskoletilbud og et
særligt tilrettelagt
undervisningstilbud for
unge mellem 16 og 25 år
(STU). Det pædagogiske
tilbud og undervisningen
tilrettelægges efter barnets
eller den unges
forudsætninger.
Mål 4:
Inddrage handicappede i
arbejdsstyrken

Indsats:
Indsatser afventer
Beskæftigelsesplanens
indsatser, som vedtages af
Byrådet i november 2015.

Dokumentation:
Antal af fleks- og skånejobs.

Målsætning 2:
Mennesker med handicap skal indgå ligeværdigt og fordomsfrit i samfundets mange
fællesskaber

Mål 1:
Synliggøre ressourcerne
hos mennesker med
handicap

Indsats:
Vi afholder temamøder i
samarbejde med bl.a.
Psykinfo samt temaaftener
for andre målgrupper
herunder personer med
senhjerneskade.

Dokumentation:
Afholdte temamøder.

Mål 2:

Indsats:

Dokumentation:

”Den gode historie”.

Fremme fokus på
tilgængelighed/universelt
design i kommunens
organisation via
undervisning/information

Vi arbejder målrettet og
tværfagligt om øget
tilgængelighed og om
mulighederne for at
anvende naturen.
Vi udarbejder
informationsmateriale og
holder intromøder om
tilgængelighed/universelt
design.

Mål 3:
Skabe rammer for
fællesskaber både med
ligestillede og med andre

Indsats:
Vi giver gruppeydelser og
cafetilbud, hvor det er
muligt.

Katalog over tilgængelighed
og anvendelsesmuligheder i
naturen.
Eksempler på initiativer.
Informationsmateriale og
antal intromøder.

Dokumentation:
Opgørelse af nye initiativer.
Oversigt over fritidstilbud.

Vi ajourfører oversigt over
fritidstilbud, som personer
med handicap kan deltage i.
Vi sætter fokus på
tilgængeligheden for alle
med udviklingen af
handicapvenlige faciliteter
og aktiviteter, herunder en
udbygning af de
eksisterende søndagsgåture
i en handicapvenlig form.

Mål 4:
Styrke det aktive
medborgerskab med
inddragelse af frivillige,
pårørende, netværk og øvrigt
civilsamfund

Indsats:
Vidensdeling og ideudvikling
på tværs af organisationen.

Dokumentation:
Borgerpanelundersøgelse om
borgernes velfærd hvert 2. år.

Alle fag-og stabsområder
sætter initiativer i gang
f.eks. møder, hvor vi drøfter
grænserne mellem
medarbejdernes og de
frivilliges/pårørendes roller.

Opgørelse af nye initiativer.

Alle fag- og stabsområder
sætter initiativer i gang i
forhold til at gøre borgere
med handicap
aktive/frivillige.

Målsætning 3:
Mennesker med handicap skal opleve en offentlig indsats, som er sammenhængende og af
høj kvalitet

Mål 1:
Skabe sammenhæng i tilbud
på tværs af den kommunale
organisation

Indsats:
Vi måler tilfredsheden med
overgangen fra barn til
voksen ved løbende at
sende spørgeskemaer til de
unge og pårørende.

Dokumentation:
Løbende svar på
spørgeskemaer fra brugere og
pårørende om oplevelsen af
tilfredshed i overgangen fra
barn til voksen.

Tværfagligt samarbejde er
et fast dagsordenspunkt i
chefforum i 2015.

Registrering af nye
samarbejdsrelationer.

Vi etablerer nye
samarbejdsrelationer efter
behov og optimerer
eksisterende samarbejder
for, at borgeren skal være i
centrum, uanset hvilket
fagområde borgeren er i
berøring med, herunder
bl.a.:
 Team Tværs.
 Koordineret indsats
for personer med
dobbelt diagnoser,
team misbrug og
psykiatri/projekt
med CBS.
 Rehabiliteringsteam.
 Hjerneskadeteam.
 Forløbsprogram for
angst og
depression.

Fokusgruppeinterviews i
forhold til andre
samarbejdsrelationer.

