Høring: Plan for fremtidens handicapområde

19. juni 2017
Socialområdet
Socialområdet administration

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 7.
juni 2017 at sende ”Plan for Fremtidens handicapområde” i
høring før endelig politisk behandling i september 2017.
Der er høringsfrist den 14. august 2017.
Svaret bedes sendt til Socialområdet: social@rudersdal.dk

Kære høringsparter,












Danske Handicaporganisationer Rudersdal
Foreningsfællesskabet LIGEVÆRD
Forældreforeningen Rudersdal
LokalMED for alle dag- og botilbud i Rudersdal Kommune
LokalMED for Socialområdets administration
Bruger- og pårørenderåd for alle dag- og botilbud i Rudersdal Kommune
Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune
Handicaprådet i Rudersdal Kommune
Rudersdal Idrætsråd
Rudersdal Seniorråd
Borgere

Som led i projekt ”Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune”,
har Socialområdet i samarbejde med en lang række af interne og eksterne samarbejdspartnere - og i dialog med Handicaprådet - udarbejdet
et udkast til plan for realisering af Fremtidens handicapområde.
Overordnet har projektet til formål at sikre, at voksenhandicapområdet i
Rudersdal Kommune også over de næste 10 år følger med tiden og har
tilbud, som matcher den støtte, borgerne har brug for, samt at kommunen bidrager til at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for
borgere med handicap. Projektet er mundet ud i visionspapiret ”Vision
og mål for Fremtidens handicapområde”, der blev sendt i høring og
efterfølgende godkendt i sommeren 2016, og nu i en plan for Fremtidens handicapområde ”Fra vision til virkelighed”.
Social- og Sundhedsudvalget har godkendt, at planen sendes i høring.
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Sagsbehandler:
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Sådan er planen blevet til
Planen bygger på en høj grad af inddragelse, som har gjort processen
spændende og lærerig. Vi har været ude og tale med borgere og hørt
deres forestillinger og ønsker. Vi har holdt et dialogmøde med repræsentanter fra handicaporganisationerne, og møder med pårørende- og
brugerråd har bidraget med inspiration. Herudfra har medarbejdere
udviklet forslag til indsatser, som Socialområdet og Handicaprådet har
taget stilling til.
Al inddragelse – og udvikling af forslag – er sket med afsæt i den politisk vedtagne Vision og mål, som er blevet konkretiseret af de mange
stemmer. I dokumentet ”Borgerne siger!” er en del af inddragelsen
sammenfattet. Dokumentet ligger på kommunens hjemmeside:
https://www.rudersdal.dk/files/media/2017/09/borgerne_siger.pdf
En fleksibel plan
Verden forandrer sig så hurtigt, at det er svært præcist at forudse hvilke
indsatser, der er relevante i de næste ti år. Planen indeholder derfor en
række målsætninger og forslag til indsatser. Forslagene er de initiativer, der er relevante lige nu. Over tid vil forslagene blive suppleret og
erstattet med andre forslag, der ligger i tråd med principperne for Fremtidens handicapområde. I den kommunale virkelighed vil indsatserne
blive realiseret i de næste ti års virksomhedsplaner.
Planen for Fremtidens handicapområde er ikke blot en kommunal plan,
men også et udspil til samarbejde. Samarbejde med borgere, pårørende, organisationer, civilsamfund og erhvervsliv. Heri ligger endnu et
argument for, at planen indeholder forslag og ikke færdige indsatser,
for det vil ofte være op til samarbejdet, hvordan indsatserne tager form.
De næste skridt
Socialområdet sender planen i høring til og med mandag den 14. august 2017. Social- og sundhedsudvalget behandler planen den 13. september 2017. Kommunalbestyrelsen behandler planen den 27. september 2017.

Venlig hilsen
Gitte Bylov Larsen
Områdechef for Socialområdet
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