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Indledning 
Ikast-Brande Kommune ønsker at udarbejde en 
psykiatri- og handicappolitik, som

▪     skitserer og samler den politik, der gælder for 
borgere med sindslidelse eller handicap i Ikast-
Brande Kommune

▪     skaber et fælles billede af tilbud til personer med 
handicap eller psykisk lidelse

▪  gør eksisterende materiale mere overskueligt

▪    skitserer, at psykiatri- og handicappolitikken 
rækker ind i kommunens øvrige fagområder

Således handler politikken ikke alene om borgere 
med handicap eller sindslidelse, men også om 
normalområdets forholden sig til psykiatri- og 
handicapområdet . 
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Frivillighed

Voksne

Ældre

Tilgænge-
lighed

Sundhed

Kultur- og 
fritid

Unge

Børn

Økonomi

Sags-
behandling

Særlige målgrupper i fokus

Tværgående områderRamme for politikken
– FNs handicapkonvention
– National lovgivning
– Vision 2016
– Generelle værdier

Politikkens afsæt
I det følgende illustreres at psykiatri- og handicappolitikken i Ikast-
Brande Kommune består af elementer fra de politikområder, der i øvrigt 
gælder for borgere, men hvor der kan være særlige mål og indsatser, 
som retter sig mod borgere med handicap eller sindslidelse . 

I forbindelse med Byrådets Vision 2016 formuleres generelle mål samt 
mål og indsatser for borgere med særlige vanskeligheder . De generelle 
mål udmøntes i denne politik i forhold til, hvordan der arbejdes med 
dem i relation til borgere med handicap eller sindslidelse, ligesom 
de specifikke mål og indsatser overfor borgere med handicap eller 
sindslidelse beskrives . Mål og indsatser afstemmes i forhold til de 
økonomiske rammer . Figuren nedenfor viser emnerne i psykiatri- og 
handicappolitikken . 

Psykiatri- og handicappolitikken i Ikast-Brande Kommune tager 
afsæt i Ikast-Brande Kommunes overordnede værdier og Vision 
2016, og gældende national lovgivning, der har udgangspunkt i FN’s 
handicapkonvention . 

Disse beskrives efter en indledningsvis skitsering af målgruppen for 
politikken og definition af det handicapbegreb, som politikken bygger på .  
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Målgruppe
Psykiatri- og handicappolitikken henvender sig bredt til 
borgere med handicap eller sindslidelse i Ikast-Brande 
Kommune . Psykiatri- og handicappolitikken henvender 
sig også til øvrige borgere, det private erhvervsliv og 
foreninger idet eksempelvis tilgængelighed bør tænkes 
ind i alle kommunens ’rum’ . 

Det fremgår af FN’s handicapkonvention, at handicap 
er et begreb under udvikling og der er derfor i 
handicapkonventionen valgt en meget bred beskrivelse 
af handicap .

Psykiatri- og handicappolitikken i Ikast-Brande 
Kommune formuleres således i erkendelse af 
mangfoldigheden blandt mennesker med handicap, idet 
grænsen mellem normalområdet og handicapområdet 
ikke er skarpt afgrænset . I tråd hermed er normal-
områdets universelle tilbud grundlaget for alle borgere 
i Ikast-Brande Kommune, men nogle borgere vil 
derudover have behov for særlige tilbud . I Ikast-Brande 
Kommune arbejder vi med individuelt tilrettelagte 
tilbud, hvormed der for hver enkelt borger foretages 
en konkret vurdering, og vi har det udgangspunkt, at 
mennesker med sindslidelse kan komme sig .

Mulighed for deltagelse i samfundslivet for borgere 
med handicap kan desuden indebære, at de universelle 
tilbud må udformes på en særlig måde . Dette kan 
eksempelvis handle om tilgængelighed i kommunens 
offentlige rum . 

Uddybende om målgruppedefinition fremgår af bilag .

Handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, 
intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med 
forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre . Den psykiske funktionsevne 
kan for sindslidende være nedsat i en kortere eller længere periode . 
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Rammer for politikken
Psykiatri- og handicappolitikken er udarbejdet under de 
overordnede rammer, som er givet med FN’s handicapkonvention, 
handicappolitiske grundprincipper i den nationale lovgivning samt 
Byrådets visioner og Ikast-Brande Kommunes overordnede visioner 
i relation til borgere med handicap eller sindslidelse . 

Dette præsenteres kort nedenfor . 

FN’s handicapkonvention
Med ratificering af FN’s handicapkonvention har Danmark påtaget 
sig en forpligtigelse til, at de danske love lever op til, at personer 
med handicap skal have lige muligheder og samme rettigheder 
som andre mennesker .

De grundlæggende holdninger, som konventionen bygger på, 
handler om at alle mennesker har værdi, ret til selvbestemmelse, 
frihed, lige muligheder og så høj grad af uafhængighed som muligt . 

Konventionen indebærer dermed, at borgere med handicap har 
samme ret til at træffe egne valg som alle andre borgere . De 
inddrages i samfundet og kan forvente omgivelsernes respekt for 
lige muligheder og tilgængelighed i samfundslivet . 

Danmark tiltrådte i 2009 FN’s konvention om rettigheder for personer 
med handicap . Det danske Folketing forudsættes at vedtage den 
lovgivning og disponere de økonomiske ressourcer indenfor hvilke, 
Ikast-Brande Kommune omsætter konventionens indhold .
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Handicappolitiske grundprincipper
Den nationale politik på handicapområdet bygger på fire 
grundprincipper:

Ligebehandlingsprincippet
Alle mennesker skal have lige muligheder for  

og ret til fuld deltagelse i samfundslivet .

Sektoransvarlighedsprincippet
Alle sektorer i samfundet skal tage deres ansvar for at 
sikre, at alle mennesker opnår lige muligheder .

Kompensationsprincippet
Alle mennesker med en funktionsnedsættelse skal  
kompenseres herfor enten ved samfundsmæssig  
tilpasning eller via individuelle løsninger .

Solidaritetsprincippet
Alle mennesker skal bidrage solidarisk til de løsninger, som skal 
sikre mennesker med en funktionsnedsættelse lige muligheder
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Livskvalitet og ”det gode liv” 

”Det gode liv” er noget individuelt og derfor vil forskellige forhold have 
betydning for forskellige mennesker . Der kan dog være nogle fællesnævnere 
som på et overordnet plan vil være vigtigt for mange . Dansk Handicap Forbund 
gennemførte i 2005 projektet ”det gode liv”, som er en undersøgelse af begrebet 
livskvalitet blandt medlemmer af Dansk Handicap Forbund . 
Med undersøgelsen peges på frihed som væsentligt i forhold til livskvalitet . 
Frihed kan bl .a . skabes ved materielle værdier som bil, gode hjælpemidler og 
køretøjer, men også tilgængelighed er helt centralt i forhold til mobilitet og 
frihed . 

Undersøgelsen peger desuden på at den enkelte persons livsmod, indstilling og 
gode humør er afgørende for graden af tilfredshed i livet, hvorfor det er relevant 
at fokusere på at støtte til en sådan positiv indstilling .

”Det gode liv” handler desuden om offentlighedens billede af personer der 
har handicap eller sindslidelse; om at skabe et nuanceret kendskab til og 
opmærksomhed på grupperne samt sikre sprogbrugen omkring gruppen af 
personer med handicap eller sindslidelser . Således er det vigtigt, at mennesker 
med handicap omtales med respekt og (lige)værdighed .

Endelig handler ”det gode liv” om individuel deltagelse og inddragelse . Dette 
relaterer til Ligebehandlingsprincippet, der indebærer, at alle ikke skal behandles 
ens – men at alle skal have lige muligheder .

Ikast-Brande Kommunes generelle visioner
Ikast-Brande Kommunes psykiatri- og handicappolitik bygger overordnet 
set på de værdier, kommunen sætter højt . Ikast-Brande Kommune skelner 
mellem forhold, som er væsentlige for borgeren og forhold, som fordres af 
omgivelserne . 

Væsentligt for den enkelte borger er livskvalitet eller ’det gode liv’ . For at borgere 
i kommunen med handicap eller sindslidelse kan opnå livskvalitet, kan det være 
nødvendigt at omgivelserne indrettes og forholder sig på en særlig måde . 

I Ikast-Brande Kommune skal borgere med handicap eller 
sindslidelse opleve livskvalitet i deres hverdag . Det gode liv for 
mennesker med handicap eller sindslidelse er et værdigt liv med 
tilstedeværelse af sundhed, og mulighed for at klare sig selv, i det 
omfang det er muligt med handicap/sindslidelse . ”Det gode liv” og 
oplevelsen af livskvalitet knytter sig til muligheden for et aktivt liv 
med et rigt og værdifuldt indhold i hverdagen . Et rigt hverdagsliv kan 
eksempelvis indebære deltagelse i fællesskaber .
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Alle borgere skal altså have mulighed for at få et selvstændigt liv og deltage i 
de aktiviteter, samfundet har . Det betyder, at samfundets fysiske infrastrukturer, 
bygninger, informationssystemer m .v . skal indrettes på, at alle borgere har 
mulighed for deltagelse . 

Ovenstående betragtninger betyder, at hvis en borger pga . sindslidelse ikke kan 
deltage, da vil udgangspunktet være, at borgeren kan komme sig . Her arbejder 
vi recoveryorienteret, det vil sige ud fra det synspunkt, at man kan komme sig 
fra en sindslidelse . Desuden har kommunens indsats et rehabiliterende sigte, 
det vil sige, der er fokus på at tilføre de kompetencer og den mestring til en 
borger igen, som vedkommende tidligere har haft . 
I de tilfælde, hvor borgeren ikke kan komme sig, arbejdes der med livsvarige 
forløb og for ”det gode liv” . 

”Krav” til omgivelserne 

Selvstændighed og selvhjulpenhed – mennesker er unikke og uerstattelige
Ikast-Brande Kommune ønsker et godt og selvstændigt liv for mennesker med 
handicap eller sindslidelse, hvilket indebærer mest mulig uafhængighed til at 
kunne vælge og prioritere i eget liv for den enkelte borger .
Dette kan være overordnet, som at have en oplevelse af at have ’hovedrollen’ i 
sit eget liv og have indflydelse på forhold som job, bosituation og familieliv, men 
det kan også være mere konkret frihed til eksempelvis at kunne bevæge sig 
rundt i kommunens rum og deltage i kommunens aktiviteter . 

Ikast-Brande Kommune vil sikre borgere med handicap eller sindslidelse størst 
mulig grad af selvbestemmelse og medbestemmelse over eget liv, således at de 
med støtte og kompensation har mulighed for at leve det bedst mulige liv .

For at sikre det gode liv for personer med handicap eller 
sindslidelse fordres en særlig indretning og indstilling samt 
særlige værdier af det omgivende samfund.  
Ikast-Brande Kommune vægter her særligt to forhold: 

▪    Selvbestemmelse og selvhjulpenhed – mennesker er unikke og 
uerstattelige

▪    Værdighed – alle mennesker har værdi i sig selv
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Desuden fokuserer Ikast-Brande Kommune på det hele menneske frem for på 
et givent handicap eller sindslidelse . Dette afspejles dels ved at handicap og 
sindslidelse tænkes ind i kommunens øvrige politikområder, dels ved at personer 
med handicap eller sindslidelse kompenseres, således at de – så vidt muligt – 
har mulighed for at leve et liv på lige fod med kommunens øvrige befolkning, 
jævnfør ligestillingsprincippet og kompensationsprincippet . 

Derfor arbejder Ikast-Brande Kommune med inddragelse og deltagelse . I 
forhold til deltagelse ønsker Ikast-Brande Kommune så vidt muligt at inkludere 
personer med handicap eller sindslidelse i kommunens generelle tilbud og i 
samfundslivet, frem for at ekskludere dem .  
Der tages i kommunens tilbud afsæt i de ressourcer og muligheder, der er hos 
borgeren selv og i netværket, og der ydes hjælp til selvhjælp . 

Den enkelte borgers familie, venner og netværk kan ligeledes ses som 
en ressource . Således kan det være en strategi i sig selv at arbejde på at 
understøtte forholdet til andre mennesker hos personer med handicap eller 
sindslidelse på en sådan måde, at borgeren ses som en del af et fællesskab og 
selvhjulpenheden ses i lyset af den sammenhæng, borgeren indgår i .

Hvis der opstår konflikt mellem hensynet til selvbestemmelsesretten og 
hensynet til varetagelse af en omsorg, der tilgodeser værdighed, social tryghed 
og forhindrer personskade, kan der undtagelsesvist udføres magtanvendelse 
overfor personer med betydelig nedsat funktionsevne, hvis indgrebet er 
nødvendigt og man med det kan undgå personskader . 
Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt, ligesom der forud for 
magtanvendelsen skal indhentes tilladelse hertil fra den ansvarlige myndighed . 

Værdighed – alle mennesker har værdi i sig selv
Ikast-Brande Kommune arbejder ud fra, at alle mennesker har værdi i sig selv 
og følgelig skal sikres værdighed . Dette kræver, at der udvises respekt for det 
enkelte menneske og for borgere med alle typer af handicap eller sindslidelse . 
Respekten for det enkelte menneskes værdighed sikres ved at undgå udstillelse 
og marginalisering, bl .a . gennem sproget, dvs . måden at behandle hinanden på 
verbalt i tiltale og omtale .
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Byrådets visioner og målsætninger
Ikast-Brande Kommunes byråd formulerer visioner og målsætninger for alle 
kommunens politikområder . I psykiatri- og handicappolitikken er der for hvert 
emne formuleret succeskriterier i relation til disse visioner og målsætninger . 
Det vil sige, at politikken udtrykker, hvad Ikast-Brande Kommune arbejder for i 
forhold til borgere med handicap eller sindslidelse og angiver således retningen 
for tiltag og indsatser . Nogle succeskriterier er allerede opfyldt og inkorporeret 
i det daglige arbejde, andre er retningsgivende for det fremtidige arbejde . 
Selve indsatserne er dermed ikke beskrevet eller fastlagt med politikken, men 
snarere hvad indsatserne forventes at bidrage til for borgere med handicap eller 
sindslidelse . Hvordan dette opnås, kan afhænge af den enkelte borger og af 
lokale forhold, ligesom der med tiden kan findes nye måder at nå målene på .



12

Vision 2016 – politikområde 
Borgerservice

Vision 2016 – politikområde  
Voksenpsykiatri og handicap

Vision 1:
Alle borgere har én indgang til den 
offentlige sektor, bl .a . via digital 
fuldservice

Vision 2:
Ikast-Brande kommune sikrer mulighed 
for, at borgere med handicap eller 
sindslidelse gives mulighed for et aktivt 
liv, hvor man kan udnytte fritids- og 
kulturtilbuddene 

Målsætninger

Ikast-Brande Kommune vil indtænke 
handicapvenlige løsninger i de 
informationer og selvbetjeningsløsninger 
der tilbydes den almene befolkning

Målsætning A:
Vi vil løbende udvikle og forbedre vores 
hjemmeside, så endnu flere udnytter 
mulighederne for selvbetjening .

Målsætning A
Ikast-Brande Kommune indtænker 
handicapvenlighed i alle offentlige 
bygninger og byrum – herunder kultur-  
og fritidsfaciliteter .

Tværgående områder
For en række af politikkens emner gælder de samme mål og indsatser for alle 
borgere med handicap eller sindslidelse uanset alder eller livsfase . Eksempelvis 
vil tilgængelighed være vigtigt uanset alder eller livsfase . De emner i politikken, 
som har særlig tværgående relevans er tilgængelighed, sundhed, kultur/fritid, 
frivillighed, sagsbehandling og økonomi . Ikast-Brande Kommunes politik for 
disse emner præsenteres i det følgende . Efterfølgende beskrives politik, som 
er relevant for borgere i en særlig livsfase (henholdsvis børn, unge, voksne og 
ældre med handicap eller sindslidelse) . 

Tilgængelighed
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Succeskriterier

Ved selvbetjenings og 
medbetjeningsløsninger indtænkes størst 
muligt tilgængelighed – som den konkrete 
løsning tillader

Ved informationer på Ikast-Brande 
Kommunes hjemmeside indtænkes størst 
muligt tilgængelighed, f .eks .: 
▪ mulighed for højtlæsning
▪  tilgængelighedshensyn ved opsætning af

f .eks . tekst og baggrundsfarver
▪  tilgængelighedshensyn i sproglige

formuleringer

Der inddrages brugerrepræsentanter 
ved etablering af nye væsentlige 
digitaliseringsløsninger

Der arbejdes på at Ikast-Brande 
Kommunes hjemmeside ved 
Digitaliseringsstyrelsens kortlægning 
af offentlige hjemmesider tekniske 
tilgængelighed bedømmes i den bedste 
kategori ”godt tilgængelig”

Der etableres ledelinier og 
opmærksomshedsfelter ved nyanlæg, der 
har til formål at hjælpe synshandicappede 
med at orientere sig

Ved niveauforskelle nedsænkes kantsten 
og/eller der etableres ramper . 

Ved ny indretning af gaderum friholdes 
fodgængerarealet for gadeinventar, 
udstillinger og andre hindringer .

Ved ombygninger indtænkes størst mulig 
tilgængelighed – som den konkrete 
situation tillader .

Ved nye projekter skal der foreligge et 
projektgrundlag fra rådgiveren der viser 
kravene til tilgængelighed opfyldes . 
(f .eks . Tilgængeligheds revision)

Det tilstræbes, at der inddrages bruger-
repræsentanter og repræsentanter fra DH 
i byggeudvalg ved større nyopførelser og 
renoveringer af offentlige bygninger 

Ikast-Brande Kommune udarbejder 
en vejledning til beskrivelse af 
tilgængelighed og opfordrer 
foreninger, selvejende institutioner, 
kulturinstitutioner mv . til at beskrive/
synliggøre tilgængelighed . Psykiatri- og 
handicapafdelingen samt Kultur- og 
fritidsområdet går foran og lægger 
informationer om tilgængelighed på 
institutionernes egne hjemmesider .

Yderligere oplysninger om tilgængelighed til Ikast-Brande Kommunes hjemmeside kan findes her: 
https://ikast-brande.dk/om-kommunen

Yderligere oplysninger om fysisk tilgængelighed til kommunens kultur og fritidstilbud kan findes her: 
https://ikast-brande.dk/borger/kultur-og-fritid/ og til kommunens forskellige tilbud på psykiatri- og 
handicapområdet her: https://ikast-brande.dk/borger/psykiatri-handicap-og-misbrug

Yderligere oplysninger om kommunens arbejde med tilgængelighed til de fysiske omgivelser i 
kommunen kan findes her: https://ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/trafik-og-veje

http://www.ikast-brande.dk/om-kommunen/kommunen-paa-nettet/om-ikast-brandedk
https://ikast-brande.dk/om-kommunen
https://ikast-brande.dk/borger/psykiatri-handicap-og-misbrug
https://ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/trafik-og-veje
https://ikast-brande.dk/borger/kultur-og-fritid/
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Vision 2016 – politikområde 
Sundhed Vision 2016 – politikområde Sundhed

Vision 1: 
Borgerne er – med afsæt i deres 
egne ressourcer – ansvarlige for egen 
livskvalitet . Ikast-Brande Kommunes 
sundhedsindsatser handler om at give 
borgerne redskaber, der gør, at de bliver 
bedre til at håndtere tilværelsen ud fra 
egne forudsætninger .

Vision 2: 
Sundhedsfokus er i Ikast-Brande 
Kommune en tværgående tænkning, 
der omhandler alle forhold i og 
omkring borgernes rammebetingelser 
og livskvalitet – fra idrætsanlæg over 
foreningsliv og miljø til kostvaner .

Målsætninger

Målsætning A: 
Ikast-Brande Kommune vil fortsat være 
i dialog med borgerne om, hvad der er 
deres eget ansvar og hvad Ikast-Brande 
Kommune kan gøre for at støtte dem .

Målsætning B: 
Ikast-Brande Kommunes Sundhedspolitik 
sættes på dagsordenen

Sundhedsområdet vil samarbejde med 
alle kommunens fagområder om at 
indtænke sundhed .

Succeskriterier

Ikast-Brande Kommune arbejder for at 
udbrede et bredt og dynamisk sundhedssyn, 
hvori der indgår både fysiske, psykiske, 
sociale og kulturelle faktorer, og hvor 
sundhed er noget mere og andet end blot 
fravær af sygdom . Dette sundhedssyn 
ligger som en klangbund for den enkelte 
medarbejders møde med borgerne .

Mestring af eget liv og trivsel er et 
grundlæggende tema i sundhedsarbejdet og 
alle kommunale institutioner arbejder med 
mestring og trivsel .

Sundhedsområdet arbejder tværgående og 
inddrager relevante parter fra kommunens 
øvrige fagområder, og inddrages, i forhold til 
konkrete initiativer . 

Ikast-Brande Kommune kan via 
Sundhedspuljen støtte ideer fra borgere, der 
kan fremme sundhed og trivsel .

Yderligere oplysninger om Sundhedspuljen findes her:  
https://ikast-brande.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse

Sundhed 

https://ikast-brande.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse
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Vision 2016 – politikområde Sundhed

Vision 4: 
Ikast-Brande Kommune vil knække 
en række kurver i forhold til 
livsstilssygdomme og misbrug .

Vision 5: 
Sundhedsfremme indgår i pædagogikken 
på alle kommunale institutioner og 
arbejdspladser .

Målsætninger

Målsætning A: 
Ikast-Brande Kommune vil offensivt 
afsøge hvilke metoder, der kan medvirke 
til, at borgere, der er særligt udsatte 
for livsstilssygdomme, tager ansvar for 
forbedring af egen sundhed . 

Målsætning B: 
Ikast-Brande Kommune tilbyder rådgivning 
og vejledning til borgere vedrørende kost, 
rygning, alkohol, motion og stress .

Målsætning C: 
Ikast-Brande Kommune er en aktiv med-
spiller med råd og vejledning til grupper af 
borgere med livsstilssygdomme .

Ikast-Brande Kommune vil offensivt 
afsøge hvilke metoder, der kan medvirke 
til, at borgere, der er særligt udsatte 
for livsstilssygdomme, tager ansvar for 
forbedring af egen sundhed .

Succeskriterier

Ikast-Brande Kommune tilbyder kurser dels for borgere med forskellige kroniske 
lidelser, dels for borgere med ønske om/behov for livsstilsændringer . Der er fokus på at 
mestre livet . Der tages hensyn til målgruppe og fysisk/psykisk/socialt funktionsniveau i 
tilrettelæggelse af holdene . 
Information om tilbuddene kan findes på hjemmesider og i pjecer .

Ikast-Brande Kommune fokuserer på muligheder for at komme ud og få bevægelse i det 
offentlige rum samt tilgængelighed hertil .

Bosteder og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet har mulighed for at yde eller 
indhente vejledning vedrørende seksualitet til borgerne . 

Du finder Ikast-Brande Kommunes Sundhedspolitik her: 
https://ikast-brande.dk/politik/politikker-strategier-og-visioner

Yderligere oplysninger om kurser i forbindelse med ønsker om hjælp til livsstilsændringer kan 
findes her: https://ikast-brande.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse

https://ikast-brande.dk/politik/politikker-strategier-og-visioner
https://ikast-brande.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse
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Kultur & fritid

Vision 2016

Politikområde Fritid, idræt og kultur, 
Vision 1:
Borgerne i Ikast-Brande Kommune oplever 
nærhed til kultur og kulturelle tilbud – 
både lokalt og regionalt . 

Politikområde Voksenpsykiatri og 
handicap, Vision 2:
Ikast-Brande Kommune sikrer mulighed 
for, at borgere med handicap eller 
sindslidelse gives muligheder for et aktivt 
liv, hvor man kan udnytte kultur- og 
fritidstilbuddene .

Målsætninger

Politikområde Fritid, idræt og kultur, 
Vision 4, Målsætning A: 
Ikast-Brande Kommune understøtter 
initiativer omkring handicapegnede 
fritidstilbud – i dialog med Handicaprådet .

Succeskriterier

Ikast-Brande Kommune sikrer gode rammer for, at der kan udbydes fritidstilbud tæt på 
brugerne .

Aftenskoler kan få forhøjede tilskud til aftenskoleundervisning på små hold .

Lokaler på bosteder / institutioner får tilbud om at indgå i den kommunale 
lokaleanvisning – således at kultur- og foreningsliv får mulighed for at benytte 
lokalerne efter relevante hensyn .

Der ydes forhøjede aktivitetstilskud til foreninger med deltagere med handicap .

Information og vejledning om fritids- og kulturtilbud til borgere med psykiske lidelser 
og handicap synliggøres på hjemmesiden .

Yderligere oplysninger kan findes her:  
https://ikast-brande.dk/borger/psykiatri-handicap-og-misbrug

https://ikast-brande.dk/borger/psykiatri-handicap-og-misbrug
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Frivillighed

Vision 2016 – politikområde Ikast-Brande Kommunes rolle 
i velfærdssamfundet

Vision 3:
Ikast-Brande Kommune anerkender og værdsætter den store frivillige indsats i forhold 
til den samlede kommunale serviceproduktion . Den frivillige indsats fra enkeltpersoner 
og grupperinger sker af egen fri vilje og Ikast-Brande Kommune respekterer dette ved 
at give stort råderum for indsatsen . 

Målsætninger

Målsætning A:
Der udarbejdes en strategi for et fremtidigt  
samarbejde med de frivillige .

Målsætning B:
Borgere oplever en sammenhæng i 
indsatsen mellem pårørende, frivillig og 
medarbejdere .

Frivillige og pårørende oplever, at de kan 
bidrage med noget ekstra . Ikast-Brande 
Kommune understøtter og værdsætter 
denne indsats .

Succeskriterier

Der udarbejdes en samlet strategi for 
frivillighedsområdet i Ikast-Brande 
Kommune .

Frivillige, pårørende og medarbejdere på 
Psykiatri- og Handicapområdets bo- og 
dagtilbud udarbejder i samarbejde en 
”ramme” for samarbejdet .

Strategierne bliver til i dialog 
mellem pårørende, frivillige og 
medarbejdere omkring rolleafklaring, 
forventningsafstemning og 
samarbejdsrelationer .

Medarbejdere, frivillige og pårørende 
tilbydes kompetenceudvikling i form af 
kurser, temadage og lignende .

Frivillige og pårørende som yder 
en indsats i tilbuddet oplever 
opmærksomhed, omsorg og lyst til 
samarbejdet fra medarbejderne .
Hvordan der følges op på dette 
fastlægges med strategien for fremtidigt 
samarbejde med frivillige .

Ikast-Brande Kommune arbejder videre 
med, hvordan man kan støtte mennesker 
med handicap/sindslidelse til selv at 
bidrage med frivillighed, og hvordan 
rammerne i omgivelserne kan indrettes, 
så de ikke udgør en hindring . 

Yderligere oplysninger om det at være frivillig i Ikast-Brande kommune kan findes 
her: https://ikast-brande.dk/borger/frivillighed

https://ikast-brande.dk/borger/frivillighed
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Vision 2016: Politikområde Ikast-Brande Kommunes rolle  
i velfærdssamfundet

Vision 2:
Sagsbehandlingen er præget af kvalitet og sammenhæng på tværs af kommunens 
fagområder, og afgørelserne formidles på en klar og forståelig måde .

Målsætninger

Målsætning A:
Administrationen undersøger 
mulighederne for større sammenhæng og 
helhed i opgaveløsningen .

Dette med henblik på at sikre, at: 
▪  Der er overblik over borgerens 

bevilligede støtte og opmærksomhed på 
ændringer i borgerens situation

▪  Der opbygges et tæt og positivt 
samarbejde mellem borgeren og 
sagsbehandler

▪  Borgeren kan finde rundt i det 
kommunale system, eller hjælpes hertil

▪  Borgeren modtager koordineret støtte 
fra kommunes fagområder

▪  Borgeren er inddraget i 
sagsbehandlingen

▪  Borgeren deltager i møder omkring egen 
sag

Ikast-Brande Kommune vil minimere: 
▪  Antallet af personer, som borgeren 

skal i kontakt med 
▪  Antal gange, borgeren skal møde frem 

eller være i dialog med kommunen 
▪  Borgerens kalendertid fra påbegyndelse 

til afslutning af en sag; det vil sige den 
samlede sagsbehandlingstid 

▪  Omfanget af oplysninger, som borgeren 
skal levere til kommunen, herunder 
omfanget af oplysninger afgivet flere 
gange

Succeskriterier

Der foreligger detaljerede beskrivelser af fremgangsmåden ved borgersager, som går 
på tværs af kommunens fagområder . 

Yderligere oplysninger om kommunens arbejde med at benytte borgerguides kan fås ved 
henvendelse til kommunen.

Sagsbehandling
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Vision 2016: Politikområde Ikast-Brande Kommunes rolle 
i velfærdssamfundet

Vision 2:
Sagsbehandlingen er præget af kvalitet og sammenhæng på tværs af kommunens 
fagområder, og afgørelserne formidles på en klar og forståelig måde .

Målsætninger

Det skal være nemt at finde rundt i det 
kommunale system

Der gennemføres tiltag for at opnå en 
glidende overgang fra barn til voksen . 
▪  Der afholdes koordinerende møder

mellem Familierådgivningen,
Ungdommens Uddannelsesvejledning,
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning,
Psykiatri- og Handicapafdelingen og
Jobcentret omkring unge over 15 år, der
forventes at få brug for støtte efter det
fyldte 18 år .

▪  Samarbejdet mellem børne- og
familieområdet samt voksenområdet
intensiveres fra borgerens fyldte 17 år
med fokus på overgangen til den unges
voksenliv .

▪  Forældrene modtager altid vejledning
omkring forhold familien og den unge
bør være opmærksom på, når det 18 . 
år nærmer sig . Vejledning tilbydes altid
i tilstrækkelig god tid til at der kan
iværksættes relevante tiltag .

Ved afgørelser skal det være tydeligt for 
borgeren hvilke forhold, der har ligget til 
grund for afgørelsen .

Succeskriterier

Der foreligger detaljerede beskrivelser af 
fremgangsmåden ved overgang fra barn til 
voksen .

Der gives begrundelser for afgørelser og 
ved aktuelle revurderinger .

Yderligere oplysninger kan findes her: https://ikast-brande.dk/borger/boern-og-unge

https://ikast-brande.dk/borger/boern-og-unge
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Økonomi

Vision 2016 – politikområde 
Voksenpsykiatri og handicap Politikområde Økonomi

Vision 3:
Ikast-Brande Kommune har et 
velfungerende socialområde – økonomisk 
og kvalitetsmæssigt

Vision 1:
Ikast-Brande Kommunes økonomi er sund, 
robust og sikrer økonomisk handlefrihed . 
Der budgetteres med driftsoverskud, og den 
gennemsnitlige kassebeholdning er stabil .

Målsætninger

Målsætning A:
Administrationen udarbejder forslag til 
rammestyring med hensyntagen til 
demografien . Konsekvenserne i forhold 
til serviceniveau og kvalitetsstandarder 
beskrives .

Målsætning B:
Ikast-Brande Kommune vil – i dialog med 
andre kommuner og Regionen – arbejde 
aktivt på at nedsætte institutionstaksterne 
og udvide paletten af målrettede tilbud .

Målsætning H:
Der sættes fokus på, om driften af 
Ikast-Brande Kommunes virksomheder 
kan gøres anderledes . Vi er opsøgende 
over for gode ideer fra andre kommuner, 
institutionerne internt i kommunen og 
virksomhederne .

Succeskriterier

Budgettet styres efter principperne for 
rammestyring .

Budgettet reguleres i forhold til en model 
for den demografiske udvikling .

Styringsaftalen fastlægger driftsherrernes 
takstberegningsprincipper og udviklingen i 
taksterne .

Underskud/overskud holdes indenfor +/- 5 
% for at undgå store årlige takstudsving .

Paletten af målrettede tilbud er udvidet med 
▪  egen Særligt Tilrettelagt

Ungdomsuddannelse
▪ unikke tilbud
▪ akutboliger
▪ ungdomsboliger
▪ dagbehandling på misbrugsområdet
▪ døgninstitutionspladser til børn

De målrettede tilbud skal også indeholde et 
økonomisk perspektiv .

Ensretning og benchmarking af driften 
på driftsenhederne under hensyn til de 
forskellige målgrupper .

Deltagelse i erfa-grupper og netværk 
med sammenlignelige og eller 
nabokommuner eller KL med henblik 
på erfaringsudveksling omkring 
driftsvirksomheden på de forskellige 
sektorområder .

Der etableres bæredygtige 
driftsenhedsstørrelser

Der anvendes en driftsmodel, der sikrer 
fuld kapacitetstilpasning

Yderligere oplysninger om kommunens budget og økonomi kan findes 
her: https://ikast-brande.dk/politik/regnskab-og-budget/budget

https://ikast-brande.dk/politik/regnskab-og-budget/budget
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Særlige målgrupper
Afhængig af alder og livsfase kan der være særlige forhold som har betydning, 
ligesom nogen af Ikast-Brande Kommunes tilbud retter sig mod særlige 
aldersgrupper eller mod mennesker i en bestemt livsfase . I det følgende 
præsenteres den del af psykiatri- og handicappolitikken, som gælder særligt for 
henholdsvis børn, unge, voksne og ældre med handicap eller sindslidelse . 

Børn med handicap eller sindslidelse

Vision 2016 – politikområde Børn 0–5 år, daginstitutionsområdet

Vision 2:
Ikast-Brande Kommune skaber inspirerende rammer for et udviklende børneliv for 
alle – hvor ligeværd og demokrati indgår og hvor børn – uanset køn, aktivitetsbehov og 
kultur – oplever livskvalitet . 
Børnene, der forlader institutionen, kender skolen – er skoleparate – og glæder sig . 

Målsætninger

Målsætning D:
Rummelighed og inklusion i forhold til hele målgruppen skal løbende vurderes med 
henblik på justeringer . 

Succeskriterier

Via udviklingsprojektet ”Tidlig indsats” afdækkes begrebet tidlig indsats med henblik 
på at give rette tilbud til rette tid . Institutionerne evaluerer løbende det pædagogiske 
arbejde og afrapporterer arbejdet med de pædagogiske læreplaner til Byrådet hvert 
andet år . 
I 2011 igangsættes udviklingsprojekter om tidlig indsats, social inklusion og inklusion i 
skolen, der går på tværs af hele Børne- og undervisningsområdet . 
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Vision 2016 – politikområde Børn og unge 5-18 år

Vision 6:
Børn og unge får identitet og selvværd gennem samspil med andre børn og med 
engagerede forældre og andre voksne . Der er rummelighed og inklusion, hvor børn og 
unge kommer, således at ingen marginaliseres eller udelukkes . 

Målsætninger

Målsætning A:
Børnene og de unges mange måder 
at være intelligente på, er det fælles 
udgangspunkt for udvikling af kvalitet og 
helhed i børnenes og de unges hverdag .  

Målsætning B:
Rummelighed og inklusion i forhold til 
hele målgruppen skal løbende vurderes 
med henblik på justeringer .

Succeskriterier

Elevplanen beskriver, hvilke læringsmiljøer 
der er ”best practice” for det enkelte barn . 
Dette arbejde foregår i samarbejde med 
SFO’en . 

Et specifikt afsnit i de enkelte lærerteams 
årsplan beskriver, hvorledes man anvender 
varierede læringsmiljøer herunder 
holddannelse på tværs af klasser og 
årgange . 

Antallet af elever, der er placeret udenfor 
distriktsskolen, placeret i specialklasser 
eller modtager vidtgående specialtilbud 
opgøres hvert år . 

Minimum hvert tredje år udarbejdes 
en ”elevtrivsels-undersøgelse”, hvor 
der er fokus på eleverne oplevelse af 
rummelighed og inklusion . 

Der iværksættes et kommunalt projekt 
omkring inklusion og rummelighed 
med fokus på kompetenceudvikling og 
videndeling, der går på tværs af hele 
Børne- og undervisningsområdet .

Yderligere oplysninger om Ikast-Brande Kommunes Børne- og ungepolitik kan findes 
her: https://ikast-brande.dk/politik/politikker-strategier-og-visioner

https://ikast-brande.dk/politik/politikker-strategier-og-visioner
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Vision 2016 – politikområde Familier og børn med særlige behov 

Vision 1:
Barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan . Barnets 
velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn . Ikast-Brande 
Kommune vil fortsat udvikle nye værdier og metoder, der sikrer, at børn og familier 
med særlige behov for rammer for livskvalitet . 

Målsætninger

Målsætning A:
Ikast-Brande Kommune vil i dialog med 
forældre, børn og unge for fortsat at 
udvikle viften af tilbud, hvor familien gøres 
ansvarlig for at nå deres mål .

Målsætning B:
Forældre og barn/ung inddrages i alle 
faser af sagsbehandlingen, hvor det er 
relevant .

Succeskriterier

Der gøres forsøg med effektmåling af 
terapi i Familiehuset ved hjælp af en 
evidensbaseret metode, som er udviklet af 
den amerikanske psykolog og forsker Scott 
Miller .

Der gennemføres en undersøgelse af 
hvordan forældre oplever sig inddraget i K 
og H møder (Konsultativt Koordinerende 
Mødeforum og Koordinerende 
Handlemødeforum), med henblik på 
at identificere udviklingsmuligheder for 
øget forældreinddragelse . Undersøgelsen 
gennemføres i form af 10 kvalitative 
interviews med forældre . Den 
gennemføres i perioden marts-juni 2012 .
Børne- og familieafdelingen vil arbejde for 
at fremme et syn, hvor alle medarbejdere 
på børneområdet ser børn i relationer . I 
2011 igangsættes udviklingsprojekter om 
tidlig indsats, social inklusion og inklusion i 
skolen, der går på tværs af hele Børne- og 
Undervisningsområdet .

Formelt er målsætningen allerede 
opfyldt . Det ligger i hele den måde, vi 
arbejder på og er eksempelvis konkret 
beskrevet i TVÆRS-strukturen . 

Med henblik på at kvalitetssikre 
sagsbehandlingen på dette punkt, 
udtages 10 tilfældige sager, som 
undersøges .

Yderligere oplysninger om Familiehuset kan findes her:  
https://ikast-brande.dk/borger/boern-og-unge/raadgivning-og-stoette-til-familier/
familiehuset

Yderligere oplysninger om TVÆRS-strukturen kan findes her: https://rettidigindsats.ikast-
brande.dk/guides-og-redskaber/tvaerfagligt-samarbejde

https://ikast-brande.dk/borger/boern-og-unge/raadgivning-og-stoette-til-familier/familiehuset
https://rettidigindsats.ikast-brande.dk/guides-og-redskaber/tvaerfagligt-samarbejde
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Vision 2016 – politikområde Familier og børn med særlige behov 

Vision 1:
Barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan . Barnets 
velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn . Ikast-Brande 
Kommune vil fortsat udvikle nye værdier og metoder, der sikrer, at børn og familier 
med særlige behov for rammer for livskvalitet . 

Målsætninger

Målsætning C:
Forældrene involveres aktivt i afstemningen af, hvad der forventes af dem og hvad de 
kan forvente af Ikast-Brande Kommune . Der arbejdes med udvikling af familiebaserede 
indsatser, der understøtter forældrene i at mestre forældrerollen . 

Succeskriterier

Det sikres, at der ligger informationer på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside som 
tydeligt beskriver Børne- og familieafdelingens tilbud til forældre, samt hvilke krav og 
forventninger vi stiller til forældre, som modtager tilbud . 

Vision 2016 – politikområde Familier og børn med særlige behov 

Vision 1:
Barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan . Barnets 
velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn . Ikast-Brande 
Kommune vil fortsat udvikle nye værdier og metoder, der sikrer, at børn og familier 
med særlige behov for rammer for livskvalitet . 

Målsætninger

Målsætning D:
Aflastning og anbringelse i netværket 
anvendes altid, når det er muligt og til gavn 
for barnet eller den unge . 

Målsætning E:
Vi vil indgå i partnerskaber med 
foreningslivet og yde støtte for at få de 
udsatte børn ind i foreningslivet

Succeskriterier

Ressourcer i netværket afdækkes i alle 
anbringelses- og aflastningssager . Dette 
kontrolleres ved hjælp af stikprøver én 
gang årligt . 

Børne- og familieafdelingen vil tilbyde 
foreningsledere et kursus, hvor de kan 
få viden om, hvordan man kan møde 
børn, som udviser adfærds-, kontakt og 
trivselsproblemer i fritidslivet .
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Vision 2016 – politikområde Familier og børn med særlige behov 

Vision 2:
Den tidlige indsats omkring børn og familier med særlige behov er velbeskrevet 
i politikker og faglig praksis . Det fagprofessionelle personale reagerer tidligt på 
symptomer på dårlig trivsel hos børn . Hvis barnet i en periode ikke kan være i eget 
hjem, er der i og udenfor Ikast-Brande Kommune gode bo- og opvækstmuligheder . 

Målsætninger

Målsætning A:
Der er en bred vifte af muligheder, således 
at der kan sættes ind med en tidlig indsats 
i forhold til den enkelte familie .

Målsætning B:
Der satses på forebyggelse i og omkring 
hjemmet .

Succeskriterier

Implementere evidensbaserede 
familieprogrammer, således at de samlet 
set dækker børn fra 0-18 år .

Via udviklingsprojektet ”Tidlig indsats” 
afdækkes begrebet tidlig indsats med 
henblik på at give rette tilbud til rette 
tid . Det undersøges om det er muligt at 
opspore problemstilliner, som det giver 
mening af sætte ind overfor . 

Dertil kommer implementering af de 
ændringer, der er foretaget i Serviceloven i 
forbindelse med Barnets Reform .

Ressourcer prioriteres til fordel for 
forebyggende indsatser frem for 
ressourcer til anbringelse uden for 
hjemmet .
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Vision 2016 

Politikområde Familier og børn med 
særlige behov, Vision 2:
Den tidlige indsats omkring børn 
og familier med særlige behov er 
velbeskrevet i politikker og faglig praksis . 
Det fagprofessionelle personale reagerer 
tidligt på symptomer på dårlig trivsel 
hos børn . Hvis barnet i en periode ikke 
kan være i eget hjem, er der i og udenfor 
Ikast-Brande Kommune gode bo- og 
opvækstmuligheder .

Politikområde Voksenpsykiatri og 
handicap, Vision 1:
Borgere med handicap eller sindslidelse 
oplever livskvalitet i deres hverdag . 
Borgere med særlige vanskeligheder 
oplever selvbestemmelse . De lykkes med 
at anvende egne ressourcer og støttes til 
at opnå en forbedret livskvalitet .

Målsætninger

Målsætning C:
Barnet eller den unge får den rette, 
særlige støtte, når behovet opstår . 
Denne støtte iværksættes så tidligt, 
at vanskelighederne kan løses ved en 
forebyggende foranstaltning i nærmiljøet .

Målsætning D:
Vi går tidligt ind i forhold til børneområdet, 
både for at gavne børnene og for at spare 
ressourcer, når de bliver ældre .
Forebyggelse er familieorienteret, det vil 
sige ikke kun det enkelte barn men for hele 
familien .  

Succeskriterier

Via udviklingsprojektet ”Tidlig indsats” afdækkes begrebet tidlig indsats med henblik 
på at give rette tilbud til rette tid . 

Yderligere oplysninger om kommunens tilbud til familier og børn med særlige behov findes 
her: https://ikast-brande.dk/borger/psykiatri-handicap-og-misbrug

Yderligere oplysninger om Børne- og familieafdelingens tilbud til forældre findes her: 
https://ikast-brande.dk/borger/boern-og-unge

https://ikast-brande.dk/borger/psykiatri-handicap-og-misbrug
https://ikast-brande.dk/borger/boern-og-unge
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Unge med handicap eller sindslidelse

Vision 2016 – politikområde Voksenpsykiatri og handicap

Vision 1:
Borgere med handicap eller sindslidelse oplever livskvalitet i deres hverdag . Borgere 
med særlige vanskeligheder oplever selvbestemmelse . De lykkes med at anvende 
egne ressourcer og støttes til at opnå en forbedret livskvalitet .

Målsætninger

Målsætning C: 
Vi vil udbygge de tilbud vi har inden for 
Ikast-Brande Kommune, så flere kan 
forblive i nærmiljøet .

Den særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelse skal i sit indhold og 
sin form være et tilbud for alle unge med 
særlige behov . Den særlig tilrettelagte 
ungdomsuddannelse har bl .a . til 
formål at danne forbindelse mellem 
ungdomslivet og voksenlivet .

Succeskriterier

Der er mulighed for ungdomsboliger for 
unge med handicap eller sindslidelse, 
således at sammenlignelige grupper har 
mulighed for fællesskab .

Det er altid en individuel vurdering, 
hvornår det er det rette tidspunkt for, at 
den unge flytter hjemmefra . I vurderingen 
heraf indgår forældrenes muligheder 
og ønsker i forhold til at have den unge 
boende hjemme .

Det bør, for såvel den unge som for 
forældrene, være et tilvalg og ikke et 
fravalg at den unge flytter hjemmefra . 
Støttemuligheder i hjemmet skal derfor 
indgå i vurderingen .

Vejledningen af den unge omkring job 
og uddannelse tager afsæt i den unges 
ressourcer, udviklingsmuligheder, ønsker 
og behov .

Ikast-Brande Kommunes egen Særligt 
Tilrettelagte Ungdomsuddannelse 
opretter nye tilbud ved behov samt 
tilpasser og udvikler eksisterende tilbud 
efter borgernes behov .

De unge har en oplevelse af generel 
tilfredshed med alle særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelsessteder og oplever, 
at den konkrete uddannelse bidrager til 
deres generelle udvikling .

Yderligere oplysninger om den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) kan findes 
her: https://ikast-brande.dk/borger/jobcenter/unge-uddannelse/stu

https://ikast-brande.dk/borger/jobcenter/unge-uddannelse/stu
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Voksne med handicap eller sindslidelse

 Vision 2016 – Politikområde Voksenpsykiatri og handicap

Vision 1: 
Borgere med handicap eller sindslidelse oplever livskvalitet i deres hverdag . Borgere 
med særlige vanskeligheder oplever selvbestemmelse . De lykkes med at anvende 
egne ressourcer og støttes til at opnå en forbedret livskvalitet .

Målsætninger

Målsætning A: 
Der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på 
psykiatri- og handicapområdet

Målsætning C: 
Vi vil udbygge de tilbud vi har inden for 
Ikast-Brande Kommune, så flere kan 
forblive i nærmiljøet .

Succeskriterier

Byrådet fastsætter et serviceniveau for 
psykiatri- og handicapområdet . 

Der udarbejdes ydelsesbeskrivelser med 
angivelse af rammer og muligheder for 
støtte og hjælp i Ikast-Brande Kommunes 
nuværende tilbud for borgere med 
handicap eller sindslidelse .

I Ikast-Brande Kommune tilbydes 
mennesker med handicap eller 
sindslidelse tilbud om væresteder .

I Ikast-Brande Kommune tilrettelægges 
tilbuddene gerne, så de bryder med 
grundlæggende antagelser om hvordan 
en opgave løses, når dette kan ske på en 
måde, så opgaven kan løses til borgerens 
bedste i egen kommune, på tværs af tilbud 
og under hensyn til den givne økonomi .

I Ikast-Brande Kommune tilbydes 
boligmiljøer, der afspejler forskellige 
livssituationer, f .eks . også midlertidige – 
og udslusningsboliger .

 Politikområde voksenpsykiatri og handicap

Vision 2: 
Ikast-Brande Kommune sikrer mulighed for, at borgere med handicap eller sindslidelse 
gives muligheder for et aktivt liv, hvor man kan udnytte fritids- og kulturtilbuddene . 

Målsætninger

Målsætning C: 
Vi vil yde en indsats for at udvikle nye tilbud om beskæftigelse på særlige vilkår

Succeskriterier

I Ikast-Brande Kommune skal alle have mulighed for at bidrage til fællesskabet med 
det, de kan, også udenfor de institutionaliserede rammer .

I Ikast-Brande Kommunes aktivitets- og samværstilbud flyttes fokus fra aktivering til deltagelse

Yderligere oplysninger om kommunens kvalitetsstandarder og serviceniveau på psykiatri- og 
handicapområdet kan findes her: https://ikast-brande.dk/borger/psykiatri-handicap-og-
misbrug

https://ikast-brande.dk/borger/psykiatri-handicap-og-misbrug
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 Politikområde voksenpsykiatri og handicap

Vision 4: 
Ikast-Brande Kommune har det grundlæggende udgangspunkt, at borgere med 
sindslidelser kan komme sig .

Målsætninger

Målsætning A: 
Borgere med sindslidelse oplever, at indsatsen giver mulighed for at bevare/udvikle/
genvinde evnen til at have magten over eget liv . 

Succeskriterier

Brugerne oplever, at indsatsen bidrager til deres generelle udvikling .

 Politikområde voksenpsykiatri og handicap

Vision 5: 
Ikast-Brande Kommune vil være på forkant med velfærdsteknologiske løsninger . 
Velfærdsteknologi er udstyr og hjælpemidler, der kan hjælpe til med daglige gøremål 
indenfor social- og sundhedsområdet . Det er teknologi, der kan være med til at frigøre 
arbejdskraft, så personalet kan få mere tid til omsorg og pleje . 

Målsætninger

Målsætning A: 
Velfærdsteknologi dækker over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der 
forbedrer patient- og borgeroplevelsen . Teknologierne kan hjælpe borgeren til at være 
’herre i eget liv’ længere . Velfærdsteknologi indbefatter robotteknologi, telemedicin, it-
løsninger og intelligente hjælpemidler . Vi undersøger aktivt markedet med henblik på 
en prioritering af vores indsats .

Succeskriterier

Velfærdsteknologiske løsninger skal tages i anvendelse med henblik på
▪ Fremme at borgerne fortsat kan være selvhjulpne, aktive og deltagende
▪ Højne borgernes livskvalitet
▪ Tilbyde attraktive arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
▪ Lære af andre og udvikle teknologiske løsninger sammen med andre
▪ Forbedre tidsanvendelsen til fordel for det borgernære arbejde
▪  Effektivisere vores arbejdsprocesser de steder, hvor teknologi med fordel kan anvendes
▪ Øge kvaliteten i den leverede service
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Politikområde Arbejdsmarked

Vision 2: 
Borgere, der har svært ved at blive forankret på arbejdsmarkedet, mødes med 
værdighed og forventning om, at de offensivt søger forankring i et arbejde .

Målsætninger

Målsætning A: 
Der er kompetenceudviklingsprojekter til 
udsatte grupper

Målsætning B: 
Ikast-Brande Kommune vil medvirke 
til, at virksomheder har virksomheder 
i virksomheden’ for borgere på særlige 
jobvilkår . Dette sker gennem den 
nødvendige og relevante information fra 
Ikast-Brande Kommune .

Succeskriterier

Information om handicapkompenserende ordninger til personer med handicap 
synliggøres på kommunens hjemmeside .

Via Mental Frikommune tema ’plads til alle’ 
▪ udvikles nye tilbud til udsatte grupper (personer på kanten af arbejdsmarkedet)
▪ sættes fokus på at øge antallet af jobs til personer med varigt nedsat arbejdsevne

I Ikast-Brande Kommune tilbyder vi job med løntilskud til førtidspensionister frem 
for beskyttet beskæftigelse, i det omfang de magter det, og i det omfang der kan 
etableres et ansættelsesforhold .

Yderligere oplysninger om Ikast-Brande Kommunes tilbud til at hjælpe borgere med handicap 
eller sindslidelse til at opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet kan findes her:  
https://ikast-brande.dk/borger/jobcenter

https://ikast-brande.dk/borger/jobcenter
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Vision 2016 – Politikområde 
Ældre Vision 2016 – Politikområde Ældre

Vision 1: 
Kommunal ældreservice er 
behovsafhængig .
Ældre borgere har en ligeværdig adgang 
til kommunal service og aktivitet som alle 
andre .

Vision 2: 
Ældre borgere tager selv initiativ til at finde 
egnede boligformer – alene eller sammen 
med andre . Der er et godt samarbejde med 
Ikast-Brande Kommune – ud fra de kræfter 
og evner, den enkelte har .

Målsætninger

Målsætning B:
Borgeren oplever, at indsatsen forebygger 
eller begrænser konsekvenser af sygdom, 
handicap eller det at blive ældre .

Målsætning A:
Ikast-Brande Kommune tager initiativ til 
en dialog med de ældre om at udvikle 
forskellige boligformer . Der indtænkes 
aktiviteter som kan være med til at holde 
folk i gang .

Succeskriterier

For borgere med handicap/sindslidelse, som 
modtager hjælp og støtte fra Ikast-Brande 
Kommune er aldring i forhold til ønsker, 
støtte og behov et fast emne i samarbejdet 
fra borgeren er fyldt 50 år .

At Ikast-Brande Kommunes leverandør 
tilbud løbende arbejder på at styrke 
medarbejderes kompetencer og 
muligheder for at støtte og hjælpe 
borgere med handicap/ sindslidelse ud 
fra individuelle behov ved aldring, ud fra 
principperne
▪ Hjælp til selvhjælp
▪ Mindste indgriben
▪ Faglig kvalitet .
▪ Effektiv opgaveløsning

Hvis det ikke længere er hensigtsmæssigt 
at kompensere borgere med handicap 
eller sindslidelse i deres nuværende bolig i 
forhold til deres aldring – skal Ikast-Brande 
Kommune tilbyde anden egnet bolig med 
mulighed for relevant støtte og hjælp .

Der nedsættes på tværs af Sundheds- og 
Omsorgsområdet en styregruppe med 
ansvar for udarbejdelse af forslag til 
forskellige nye og anderledes boformer og 
dagtilbud for personer med handicap eller 
sindslidelse og aldringsproblematik .

Forslagene skal baseres på:
▪  Viden om eksisterende boligformer/

bomiljøer og dagtilbud for ældre med
handicap eller sindslidelse

▪  Ikast-Brande Kommunes forventede
behov for boliger og dagtilbud til ældre
personer med handicap eller sindslidelse

▪  En vurdering af behovet for ”pensionering”
af personer med handicap eller
sindslidelse – altså ophør af visiteret tilbud

▪ En involverende og innovativ proces

Yderligere oplysninger om ældreområdet kan findes her: https://ikast-brande.dk/borger/seniorliv-pleje-og-omsorg

Ældre med handicap eller sindslidelse

https://ikast-brande.dk/borger/seniorliv-pleje-og-omsorg
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Bilag – uddybende om målgruppe og definition
Efter handicapkonventionen omfatter personer med handicap ”personer, der har 
en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, 
som kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod 
med andre” . 

Funktionsnedsættelse er det objektivt konstaterbare hos personen, f .eks . et 
nedsat syn eller en psykisk lidelse . Funktionsnedsættelsen kan efter definitionen 
være fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk . 
Det fremgår også, at et handicap forudsætter, at funktionsnedsættelsen er 
”langvarig” . Det betyder på den ene side, at kortvarige funktionsnedsættelser 
i forbindelse med f .eks . en forkølelse eller et brækket ben ikke medfører et 
handicap . På den anden side behøver funktionsnedsættelsen heller ikke være 
permanent . 

Et handicap opstår derfor i mødet mellem en funktionsnedsættelse og 
forskellige barrierer . Handicapkonventionen bygger dermed på det såkaldte 
samfundsrelaterede handicapbegreb . I modsætning hertil er det medicinske 
handicapbegreb, som fokuserer på funktionsnedsættelsen i sig selv som en 
årsag til, at en person med handicap ikke kan deltage i samfundslivet . Med det 
samfundsrelaterede handicapbegreb flyttes fokus fra individet til samfundets 
indretning og fra individuel kompensation til skabelsen af generel inklusion og 
tilgængelighed i samfundet . 

Således opfattes handicap ikke som et iboende træk ved borgeren, men handler 
derimod om konsekvenser af en funktionsnedsættelse ved at udtrykke de 
barrierer, der kan opstå for en person med en funktionsnedsættelse i mødet med 
omgivelserne . 

Dermed bliver psykiatri- og handicappolitikken et redskab til at begrænse 
barriererne i omgivelserne og dermed så vidt som muligt skabe lige muligheder 
for alle .

Yderligere information om handicapbegrebet kan findes på 
https://menneskeret.dk/status/handicap-psykiatri
eller https://dch.dk/fakta-om-mennesker-med-handicap/tillid

Andre links til relevante kilder til information:

Handicaprådet i Ikast-Brande Kommune: 
https://ikast-brande.dk/politik/raad-og-naevn/handicapraadet

Danske Handicaporganisationer:
www.handicap.dk

Det Centrale Handicapråd:
www.dch.dk

Institut for Menneskerettigheder:
www.menneskeret.dk

http://www.dch.dk/publ/handicapogligebehandling/doc2.html
http://www.dch.dk/publ/handicapogligebehandling/doc2.html
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http://www.dch.dk/publ/handicapogligebehandling/doc2.html
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https://ikast-brande.dk/politik/raad-og-naevn/handicapraadet
https://menneskeret.dk/status/handicap-psykiatri





