
Til borgere og pårørende 
 

Orienteringsbrev vedr. nye handicapplaner for 2020-2023

Kære borgere og pårørende,

Vi skriver for at fortælle jer om, at vi på børn- og voksenhandicapområdet går en 
spændende tid i møde. Vi skal i løbet af det kommende år i gang med at udvikle nye 
handicapplaner på børne- og voksenområdet. 

Denne udviklingsproces vil vi gerne invitere Jer til at være en del af. Der er forskellige 
muligheder for at komme med inputs, bidrag og gode ideer. Disse muligheder kan I 
læse mere om nedenfor. Først vil vi beskrive baggrunden for de nye planer. 

Randers Kommune har siden 2016 haft en handicapplan. Den er som helhed 
implementeret og i drift, og det blev derfor besluttet på socialudvalgsmøde den 27. 
maj 2019, at der skal laves en ny udviklingsplan. Handicapplanens indehold skal 
styrke udviklingen af handicapområdet i Randers Kommune. 

To udviklingsplaner i stedet for én
Det er blevet besluttet, at der fremadrettet laves en plan for 
voksenhandicapområdet (herunder også voksenautismeområdet) samt en plan for 
børnehandicapområdet i Randers Kommune. Dette er valgt for at understøtte 
specialiseringen af henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Det begrundes i, 
at:  

 der er forskellige lovgivningsmæssige rammer for voksen- og børneområdet.
 der er forskellige lokale politikker, som skal omsættes for henholdsvis 

voksen- og børnehandicapområdet. Børnehandicapområdet er omfattet af 
Børn- og Ungepolitikken, mens voksenhandicapområdet er omfattet af Politik 
for borgere med særlige behov. 

 områderne er organiseret i hvert deres center på socialområdet, henholdsvis 
i Center for Børnehandicap og Autisme samt Center for Voksenhandicap.

Udarbejdelsen af nye planer
Arbejdet med at lave de nye planer skal ske i samarbejde med borgere, 
handicaprådet, borgerguides, pårørende og medarbejdere. I vil løbende modtage en 
status på arbejdet med og udviklingen af de nye planer på jeres lokale 
pårørendemøder.
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De nye planer skal fortsat bygge på de værdier, som vi i fællesskab med borgere 
pårørende, råd og medarbejder fandt frem til ved den nuværende handicapplan. Det 
vil sige, at Strategigrundlaget med vision, mission, bærende principper og værdier 
videreføres i forkortet form. I udviklingen af de nye planer er der derfor fokus på, 
hvilke indsatsområder de forskellige områder skal arbejde med i perioden 2020-
2023. For at afdække dette inviteres I til at deltage i en række workshops for borgere, 
borgerguides, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere. 

På voksenhandicapområdet afholdes tre målgruppeopdelte workshops fordelt over 
tre eftermiddage:

 9. oktober 2019: workshop for borgere med senhjerneskade og fysiske 
handicaps 

 23. oktober 2019: workshop for borgere med udviklingshæmning 
 7. november 2019: workshop for borgere med autisme 

På børnehandicapområdet afholdes tre temaworkshops fordelt over tre 
eftermiddage:

 24. oktober 2019: temadrøftelse om familiens trivsel 
 31. oktober 2019: temadrøftelse om udvikling og fastholdelse af personlige 

mestringskompetencer for børn med handicap
 5. november 2019: temadrøftelse om samarbejde på tværs i kommunen

Inddragelse af alle interesserede borgere
I uge 40-41 gennemføres en række aktiviteter på tilbuddene, som har til formål at 
inddrage de borgere, som ikke har ressourcer til at deltage på de planlagte 
workshops. Inddragelsen planlægges lokalt på tilbuddene, så den er tilpasset den 
konkrete gruppe af beboere. 

Hvis I har spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte den lokale leder, som vil besvare 
jeres spørgsmål. 

Vi håber at se mange af jer til de planlagte workshops. Vi vil sende invitationer ud i 
den kommende tid, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ovenstående 
eftermiddage. 
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