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Byrådets Vision 2018-2025: 
“På den jyske hede er intet givet på forhånd. Det 
ligger i blodet på os at være arbejdsomme og 
entreprenante. Vi er vant til at skulle tænke nyt 
og finde på for at opnå resultater. Vi handler. Vi 
hjælper hinanden og står sammen. Vi løfter i flok  
og finder løsninger. 

Det kalder vi HEDEKRAFT – at få idéer til at 
spire, løsninger til at gro og drømme til at blive 
til virkelighed. Det er den mentalitet, vi har i 
Ikast-Brande Kommune – også i det  
politiske arbejde. 

Vi er erklæret Mental Frikommune, og vores 
byvåben fortæller, at vi er rundet af et gran 
fandenivoldskhed, rebelskhed og dygtige 
ildsjæle. Gode idéer er altid velkomne.”

I Handicaprådet har vi arbejdet med og taget 
Byrådets Vision til os, og med udgangspunkt i 
visionens pejlemærker afgiver vi som DH Ikast-
Brande vores overordnede høringssvar.

Danmarks erhvervskommune 
I DH Ikast-Brande tror vi på, at den tætte 
kontakt og dialog kommunens medarbejdere 
har med erhvervslivet kan tilvejebringe 
beskæftigelsesmuligheder for både unge og 
voksne med handicap af forskellige slags. 

I DH Ikast-Brande ønsker vi et fokus på at få 
inkluderet mennesker med handicap, så de 
der kan arbejde får muligheden for det. Der 
findes gode eksempler både i og udenfor vores 
kommune, hvor mennesker med handicap er 
inkluderet i virksomheder med fokus på CSR, ved 
hjælp af særlig viden om den enkeltes handicap. 
Nogen på ordinære vilkår andre ved hjælp af  
kompenserende ordninger.

Der er brug for alle
Kompetenceløft for mennesker der søger job, er 
lige så vigtigt for mennesker med handicap, for 
at de kan blive attraktive i jobsøgningen. Det er 
altafgørende, at jobkonsulenterne er opdaterede 
på nyeste viden om handicapkompenserende 
ordninger, og indgående kendskab til den enkelte  
borgers handicap.

For dem, der ikke for nuværende eller på længere 
sigt kan arbejde, ønsker, vi at der er fokus på 
korrekt, effektiv og hurtig visitation til andet tilbud, 
det være sig uddannelse, beskæftigelse af alle 
slags eller pension.

Kloge hænder og kloge hoveder
I DH Ikast-Brande ønsker vi fokus på, at 
uddannelsesvejledere får bedre viden om, hvilke 
barrierer der er for unge med handicap i forhold til 
at tage en ungdomsuddannelse.  Vi tror på, at det 
kan succes sikre de unges vej ind i voksenlivet, 
hvis de vælger rigtigt første gang i forhold  
til uddannelsesvalg.

Fremtidens fundament
 I DH Ikast-Brande er vi optagede af at børn og 
unge med handicap af alle slags, får de bedste 
betingelser gennem tillidsfuld dialog omkring 
opvækst, daginstitution, skole og uddannelse, 
for at sikre at alle bliver så dygtige som de kan, 
og udnytter det udviklingspotentiale alle børn og 
unge har, så alle familier kan lykkes.

Vi ved den rette tidlige indsats hos familier med 
børn med handicap, rette faglighed, både i 
forhold til handicap, pædagogik og skolefaglighed 
medfører at man kommer godt ind i livet som 
voksen, også som handicappet. Det kan sikre 
forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.
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Sund hele vejen
Mennesker med handicap, fysiske som psykiske, 
ønsker et sundt og aktivt liv ligesom alle andre. 

Fremfor at spare på støtte og omsorg, ønsker 
vi at der investeres i netop det - forebyggelse 
af funktionsnedsættelser, så vi undgår dyre 
hospitalsindlæggelser og eksempelvis flytning til 
bosteder. Men at vi også kan bo længst muligt  
i eget hjem. 

Vi anbefaler, at  man undtager hele 
handicapområdet for de seneste års 1% 
effektivisering. For vi tror at området kan få et 
tiltrængt løft af forebyggende, rehabiliterende 
og helbredende indsatser for alle handicappede 
borgere i alle aldre til gavn for både borgere  
og kommune.  

Liv i hele kommunen 
I DH Ikast-Brande ønsker vi, at der bliver fokus 
på, at både børn, unge og ældre med handicap 
får mulighed for at deltage i kultur, sport og 
fritidstilbud. Vi ønsker os, at der indtænkes 
tilgængelighed både fysisk og psykisk, når der 
oprettes nyt. Det giver lige muligheder. Ligeledes 
kan øget fokus på at vejlede i kompenserende 

ordninger, som ledsagerordningen, som kan 
fremme deltagelse i kultur og fritidstilbud. Det 
øger livskvaliteten.

Du finder løsninger sammen med os 
“Byrådet lægger vægt på at det er DIG, der 
har en idé, et ønske eller en udfordring, som 
finder løsningen – og så hjælper kommunen og 
byrådet dig på vej.”

DH Ikast-Brande har ideer, ønsker og udfordringer, 
og vi finder løsninger. Vi tror ikke længere på “at 
den nemmeste krone at tjene, er den man sparer” 
for hvor længe er den sparet? 

Vi tror på, at når Byrådet vælger at investere 
i mennesker med handicap, så fremmer vi 
betingelserne for beskæftigelse, god trivsel og 
livskvalitet  for alle mennesker med handicap i 
Ikast Brande kommune. Sammen får vi idéer til at 
spire, løsninger til at gro og drømme til at blive til 
virkelighed. Dét er HEDEKRAFT.

DH Ikast-Brande har ambitioner om at Ikast-
Brande Kommune bliver bedst til det hele og vi 
kan og vil bidrage.

På Bestyrelsen i Danske Handicaporganisationer Ikast-Brandes vegne
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