Handicappolitikken - handleplan

Handleplan 2017 - 2018: Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget – Indsats 1
Slutstatus pr. oktober 2018
Sæt kryds ved det eller de temaer, som indsatsen
vedrører

Indsats 1:
Administrative rutiner, koordinering og helhedsvurderinger

X Samfundsdeltagelse og demokrati
 Boligforhold
 Børn og familieliv
 Skole og uddannelse
 Beskæftigelse og arbejdsmarked
 Tilgængelighed og mobilitet
X Fritid og kultur
Uddybende beskrivelse af indsatsen:

Mål
(Vi vil opnå at…)

Delmål
(Derfor vil vi…)

Sikre at handicappolitikken Inddrage Handicappolitikken i
udmøntes på alle niveauer relevante sagsfremstillinger.
i Hjørring Kommune og i
alle forvaltningsgrene.
Inddrage Handicappolitikken på
stadig flere områder og skabe
For fritids- og
rutiner, således

Handlemål
(Det betyder, at…)
At forvaltningen medtager
handicappolitikken i relevante
sagsfremstillinger

Succeskriterier
(Det er en succes, når…)
Handicappolitikken er integreret i
beslutninger, der berører borgere
med særlige behov.

At der anlægges
helhedsvurderinger i de enkelte
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kulturområdet handler det
især om nyanlæg,
renoveringer, nye projekter
samt tilskudsordninger

Handicappolitikken indgår som en
helt naturlig og central del i
forbindelse med både drift og
udvikling

sager, hvor Handicappolitikken
inddrages

At medarbejdere gøres
opmærksom på
Samtidig at sikre en koordinering
Handicappolitikken via
af beslutninger og initiativer både personalemøder; input i
internt/eksternt i organisationen og projektgrupper samt
ledelsesvurderinger mv.
centralt/decentralt
Fortsætte den tætte dialog med
Tilgængelighedsudvalget og
Handicaprådet

Slutstatus 2018
Vi har…(handlinger)

Vi har opnået …(resultater)

Vi vil arbejde videre med …

Der er et fortsat fokus på at inddrage
handicaprelaterede emner i nye projekter
og tiltag, ligesom der har været en øget
information om f.eks. støttemuligheder til
nye tiltag mv.
Der har ikke været en særlig systematik i
arbejdet, men snarere et fokus på relevans
for information og opmærksomhed.
Der har været et udbygget og fint
samarbejde med Handicaprådet – bl.a. i
relation til rådets engagement i indsats 2
dvs. foreningstilbud til børn og unge med
særlige behov. Samtidig er der et godt
samarbejde med foreninger i øvrigt på

Det vurderes, at den viden, der er til
handicaprelaterede emner og muligheder
både internt i administrationen og eksternt
øges kontinuerligt. Hertil kommer en større
bevidsthed om området, hvilket betyder at
emnet løbende indgår i den daglige drift og
i nye initiativer.

Det hidtidige arbejde fortsættes uden større
justeringer. Administrationen anbefaler, at
området fremadrettet ikke skal indgå som
et særligt fokuspunkt og som en
handleplan, men skal indgå i den løbende
administration, men med samme fokus og
opmærksomhed.
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området vedrørende flere af
handleplanerne samt en god dialog med
Tilgængelighedsudvalget i andre projekter
udenfor handleplanerne; f.eks.
Områdefornyelsesprojekter.
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