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1. Indstiftelse af Handicappris (Handicapområdet)
1
Indstiftelse af Handicappris
Forvaltning og ansvarlig
kontaktperson:
Mål:

Social- og Sundhedsforvaltningen, Handicapområdet
Aase Jensen, Handicap- og Sundhedschef
Gennem en Handicappris sætte fokus på forhold for personer med handicap samt skabe opmærksomhed om Billund Kommunes Handicappolitik og
udmøntningen af denne.
Indsatser:
a)
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).
b) At indstifte en årlig Handicappris på kr. 25.000. Prisen skal gives til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en
særlig indsats for borgere med handicap. Pengene fra prisen skal aktiveres til fordel for målgruppen og forsat udmøntning af
a) Det gør vi allerede.
handicappolitikken. Formålet med prisen er at anerkende en bemærkelsesværdig indsats til gavn for mennesker med handicap, for på den
b) Nye tiltag.
måde at sætte fokus på handicapsagen og synliggøre denne på en positiv måde.
Alle borgere i Billund Kommune kan indstille kandidatur til prisen via et indstillingsskema.
Økonomi
2016
2017
2018
2019
2020
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
25.000*
25.000*
25.000*
25.000*
eksisterende ramme)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)
Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)

Samarbejdspartnere/interessenter:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016
Kriterier for tildeling af
handicapprisen beskrives i
samarbejde med
Handicaprådet.

2017

2018

Formidling af
handicapprisens
eksistens.

Formidling af
handicapprisens
eksistens.

Handicapprisen uddeles af Handicapprisen uddeles
Handicapprisen uddeles af Handicaprådet.
af Handicaprådet.
Handicaprådet.
Borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, lokale medier mv.

2019

2020

Formidling af
handicapprisens
eksistens.

Formidling af
handicapprisens
eksistens.

Handicapprisen uddeles
af Handicaprådet.

Handicapprisen uddeles
af Handicaprådet.

Billund Kommune vil være med til at skabe ligeværd og lige muligheder for alle (næsten lige som). Handicapprisen skal sætte yderligere fokus
på handicapområdet – og belønne særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i
samfundslivet.
* Direktionen foreslår finansiering via Handicaprådets årlige pulje pr kr. 75.000.
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2. Etablering af sansesti på arealer omkring Bo- og Beskæftigelsestilbuddet Lindegården (Handicapområdet)
2
Etablering af sansesti på arealer omkring Lindegården
Forvaltning og ansvarlig
Social- og Sundhedsforvaltningen, Handicapområdet
kontaktperson:
Aase Jensen, Handicap- og Sundhedschef
Mål:
Motion for alle, fysisk og mentalt – inddragelse af civilsamfundet.
Indsatser:
a) I relation til Sammen finder vi ud af det, arbejder forandringsagenter og ledelsen på handicapområdet med forskellige
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
bevægelsesorienterede tilbud med afsæt i borgerens egne ønsker og drømme om et aktivt liv.
forventet resultat mv.).
b) Der er et ønske om at iværksætte nye muligheder for motion og inklusion. I den forbindelse ønskes anlagt en sansesti på arealerne omkring
Bo- og Beskæftigelsestilbuddet Lindegården med motions- og sanseelementer. Sansestien vil være frit tilgængelig for alle. Hensigten er i højere
a) Det gør vi allerede.
grad at inkludere civilsamfundet, og derfor involveres borgere, medarbejdere og civilsamfundet i arbejdet med at etablere sansestien.
b) Nye tiltag.
Overordnet skal handlingstiltaget udvikle borgernes muligheder for at blive mester og aktør i eget liv. Herudover muligheden for at udbygge
relationer, som ikke er professionelle relationer. Handlingstiltagene skal medvirke til at borgerne oplever sig som ligeværdige borgere i
civilsamfundet.
Økonomi
2016
2017
2018
2019
2020
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
Udgifter i 2016 afholdes
Sansestien er en del af beskæftigelsesaktiviteten i handicapområdet. Det er et udviklingsprojekt, og derfor er
eksisterende ramme)
inden for eksisterende
beløbsrammen endnu ikke estimeret.
budget.
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)
Fundraising

Mulighed for fundraising.

Mulighed for fundraising.

Mulighed for fundraising.

Mulighed for fundraising.

2017

2018

2019

2020

Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)

Samarbejdspartnere/interessenter:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

Sansestien etableres i
Fortsat arbejde med etablering/vedligehold af sansestien ved inddragelse af borgere, medarbejdere og
etaper. Projektplan
civilsamfund. Planlægning af happenings, som inddrager borgere og civilsamfund.
udarbejdes og første
etape af sansestien
anlægges.
Borgere, pårørende, medarbejdere, forvaltninger, civilsamfundet, interesseorganisationer.
Der samarbejdes og koordineres med teknik og miljø omkring lignende aktiviteter.
Udover fokus på motion og fritidsliv påtænkes der i både etableringen, brugen og vedligehold af sansestien samskabelse mellem borgere,
medarbejdere, forvaltninger og civilsamfund. Borgere i beskæftigelsestilbud på handicapområdet vil blive inddraget i udformningen og
vedligehold af sansestien. Sansestien tænkes ind i aktiviteter på hele handicapområdet, og kan anvendes af andre områder, fx børnehaver,
skoler, ældreområdet. Ligesom den almene borger og foreningslivet kan anvende området.
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3. Hverdagsteknologiske hjælpemidler (Ældreområdet)
3
Information om relevante hverdagsteknologiske hjælpemidler uanset funktionsnedsættelse – fokus på brug af teknologi ved visitation af hjælpemidler
Forvaltning og ansvarlig
kontaktperson:
Mål:

Ældreområdet
Ældrechef
At alle borgere uanset funktionsnedsættelse, er orienteret om relevante hverdagsteknologiske hjælpemidler og at der ved visitation af hjælpemidler altid ses
på muligheden af teknologi der kan gøre borgeren mere selvhjulpen, øge livskvaliteten eller bedre medarbejdernes arbejdsmiljø.
Indsatser:
a) Ældreområdet har teknologiambassadører, teknologi lejlighed og en implementator af hverdagsteknologi. Der anvendes allerede et bredt spektre
Beskriv indsatserne kort (formål,
af hverdagsteknologi.
målgruppe, forventet resultat mv.).
b) Samarbejde med Handicap og Sundhed omkring hverdagsteknologiske tiltag til alle borgere uanset funktionstab.
F.eks.
a) Det gør vi allerede.

At et tema i åbent hus arrangementer i hverdagsteknologilejligheden er: ”borgere med psykisk udviklingshæmning”.

Ældreområdets implementator kan være behjælpelig med ideer til teknologier der kan indføres i Handicap og Sundhedsområdet (de lavthængende frugters
b) Nye tiltag.

Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)

princip)
Oprette et fælles forum for erfaringsudveksling i kommunen for implementering af hverdagsteknologi

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Del af eksisterende midler.

Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)
Samarbejdspartnere/interessenter:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

Tema på i teknologi
Oprette fælles erfaringsforum
lejligheden
for implementering af
Ide udveksling
hverdagsteknologier
Implementator for hverdagsteknologier, teknologi ambassadører på tvær af S & S og relevante personer i Handicap og Sundhedsområdet.
Indførelse af hverdagsteknologier giver mulighed for:

Større selvstændighed og selvhjulpenhed.

Større livskvalitet.

Bedre arbejdsmiljø for medarbejdere.

Mulighed for at anvende medarbejdernes faglighed til de borgere med størst behov for fysisk behov (medarbejdere nok trods små årgange).
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4. Fokus på ”Leg gennem hele livet” (Ældreområdet)
4
Fokus på ”Leg gennem hele livet”
Forvaltning og ansvarlig
Ældreområdet
kontaktperson:
Ældrechef
Mål:
At der sættes fokus på ”leg gennem hele livet”
Indsatser:
a) Ældreområdet arbejder ikke på nuværende tidspunkt bevidst med ”Leg gennem hele livet”.
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).
b) ”Leg gennem hele livet” bliver et tema på FIF i hverdagen.
Derefter vil der ske en beboer- og medarbejderinddragelse i forhold til at få mere ”Leg gennem hele livet” ind som noget naturligt på alle
a) Det gør vi allerede.
plejecentre.
b) Nye tiltag.
Økonomi
2016
2017
2018
2019
2020
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
100.000
100.000
100.000
100.000
eksisterende ramme)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)
Fundraising

Hvis muligt.

Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)
Samarbejdspartnere/interessenter:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

2017

2018

2019

2020

Tema på FIF i hverdagen

Inddragelse af beboere og
medarbejdere i forhold til
diverse tiltag
Implementator for hverdagsteknologier, beboere, frivillige, medarbejdere og centerledere

Ældreområdets borgergruppe er repræsenteret ved en mangfoldighed af handicaps.
Giver bedre trivsel og livskvalitet for beboere. Kan give mere aktivitet og dermed sundhed.
Skabe arbejdsglæde blandt medarbejderne.
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5. Mad og livsstil (Sundhed)
5
Mad og livsstil
Forvaltning og ansvarlig
Sundhedsområdet
kontaktperson:
Lisbeth Lange, Afdelingsleder Sundhed
Mål:
Forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme samt forebygge ensomhed.
Indsatser:
a) På sundhedsområdet er der forskellige tiltag, som retter sig mod mennesker med nedsat fysisk funktionsevne evt. i kombination med
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
senhjerneskade. Fx Mænds Mødesteder, som er et tilbud til alle mænd i kommunen, der ønsker at være med. Her tilbydes forskellige typer af
forventet resultat mv.).
aktiviteter, hvoraf nogle af aktiviteterne (fx mandagsgruppe samt natur/cykling) vil kunne inkludere den mere velfungerende psykisk
udviklingshæmmede mand. For borgere med nedsat fysisk funktionsevne tilbydes indsatser som Livsstilshold (kost og motion), Projekt Liva
a) Det gør vi allerede.
(kost, motion, diabetes og på sigt rygning) og Madguider.
b) Nye tiltag.
b) For psykisk udviklingshæmmede vil der kunne udvikles på følgende indsatser:

Livsstilshold med fokus på kost, motion, diabetes mv.

Madguider: Videreudvikling af nuværende tilbud som Madguider, hvor frivillige borgere guider borgere med nedsat fysisk/psykisk
funktionsevne i forhold til sund kost, indkøb og madlavning.
Økonomi
2016
2017
2018
2019
2020
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
Livsstilshold for psykisk
Livsstilshold for psykisk
Livstilshold for psykisk
eksisterende ramme)
udviklingshæmmede:
udviklingshæmmede:
udviklingshæmmede:
24.000 kr. årligt.
24.000 kr. årligt.
24.000 kr. årligt
(15 gange for 6 pers. x 2000
(15 gange for 6 pers. x
(15 gange for 6 pers. x 2000
kr. pr. deltager. Holdforløb 2
2000 kr. pr. deltager.
kr. pr. deltager. Holdforløb 2
gange årligt.)
Holdforløb 2 gange årligt.)
gange årligt.)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)
Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse – igangsætning)

Samarbejdspartnere/interessenter:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016
Undersøge og
konkretisere indsatser om
Livsstilshold og
Madguider.
Handicap og Sundhed.

2017

2018

2019

2020

Oprette og implementere
indsatser

Forebygge og behandle livstilssygdomme, forebygge ensomhed. Øge livskvalitet.
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6. Frivillighed (Sundhed)
6
Frivillighed
Forvaltning og ansvarlig
Sundhedsområdet
kontaktperson:
Lisbeth Lange, Afdelingsleder Sundhed
Mål:
Fremme sociale aktiviteter.
Indsatser:
a) I Billund Kommune er der stor aktivitet omkring frivillighed. På sundhedsområdet er der ansat en frivilligkoordinator, som arbejder med
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
frivillighed på tværs af forvaltninger.
forventet resultat mv.).
b) For at de frivillige skal kunne tilbyde frivillige aktiviteter til en bredere målgruppe (jf. handicappolitikken), er det en forudsætning, at der
a) Det gør vi allerede.
arbejdes med de frivillige kompetencer. Derfor tilbud om temaaften/dag for ledere af frivillige, hvor der fx gives undervisning/information om:
b) Nye tiltag.
Frivillighedens mangfoldighed: alle kan ikke alt, men alle kan noget.
Hvordan borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne kan inddrages i frivilligfællesskabet.
Inspiration til frivilligjob.
Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

5.000

Fundraising

Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning
Samarbejdspartnere/interessenter:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016
Planlægning af
temaaften/dag.

Temaaften/dag afholdes.

Frivillige, frivillige foreninger.
At opleve sig selv som en borger i samfundet. Øget livskvalitet.
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7. Informationskampagne målrettet virksomhederne (Arbejdsmarked)
7
Informationskampagne målrettet virksomhederne
Forvaltning og ansvarlig
kontaktperson:
Mål:

Social- og Sundhedsforvaltningen, Jobcenter
Inger Bønding, Arbejdsmarkedschef
Større viden hos virksomhederne omkring de handicapkompenserende ordninger og det at inkludere handicappede borgere på arbejdspladsen

Indsatser:
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).
a) Det gør vi allerede.
b) Nye tiltag.
Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)

a)
b) Virksomhedernes viden om både de muligheder, der eksisterer for at hjælpe handicappede ind på arbejdsmarkedet, samt hvad det egentlig
betyder for virksomheden at have borgere med handicap ansat, skal øges. Hensigten er via større faktuel viden at nuancere virksomhedernes
mindset og nedbryde de barrierer for at ansætte handicappede, som skyldes manglende faktuel viden eller endog ”myter” hos
virksomhederne. Indsatsen består i at udarbejde og distribuere kampagnemateriale til virksomhederne
2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

30.000

Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)
Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse – igangsætning)

2016

Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?

Netværksforum kan være en god sparringspartner. Der kan eventuelt søges projektmidler her.

Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

Virksomhederne skal kende de muligheder der er for støtte samt have et kvalificeret beslutningsgrundlag. Begge dele forventes at øge
rummeligheden.
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8. Vidensnetværk og ekspertintroduktion til virksomhederne (Arbejdsmarked)
8
Vidensnetværk og ekspertintroduktion til virksomhederne
Forvaltning og ansvarlig
kontaktperson:
Mål:

Social- og Sundhedsforvaltningen, Jobcenter
Inger Bønding, Arbejdsmarkedschef
At virksomhederne bliver bedre klædt på til at rumme konkrete borgeres handicap samt at ekspertviden i organisationen udvikles og deles til gavn for
borgere og virksomheder
Indsatser:
a)
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
b) Der etableres et mere formelt netværk på tværs af handicap- og beskæftigelsesområdet internt i kommunen. Formålet er, at man i den
forventet resultat mv.).
beskæftigelsesrettede indsats i højere grad kan drage nytte af den ekspertviden der er i handicapafdelingen om forskellige typer handicap. I
den forbindelse vil det også være gavnligt at samarbejdet mellem myndighedsrådgiver i jobcentret, jobkonsulent og videnspersoner i
a) Det gør vi allerede.
handicapafdelingen styrkes, således at handicapafdelingen kan medvirke til at klæde virksomhederne på gennem ”ekspertintroduktion” i
b) Nye tiltag.
konkrete sager.
Konkret består indsatsen af:
a) netværksmøder på tværs
b) fælles opkvalificering af medarbejderne gennem oplæg udefra
c) frikøb af medarbejdere i handicapafdelingen til ”ekspertintroduktion”
Økonomi
2016
2017
2018
2019
2020
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
25.000 arbejdsmarked
25.000 arbejdsmarked
eksisterende ramme)
(uddannelse)
(uddannelse)
25.000 (handicap,
25.000 (handicap,
personaleressourcer)
personaleressourcer)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)
Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)
Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

2017

2018

2019

2020

Netværksforum kan være en god sparringspartner. Der kan eventuelt søges projektmidler her.
Der ydes en bedre service over for virksomhederne og skabes større sandsynlighed for at den handicappede bliver selvforsørgende. En god
forventningsafstemning og information til virksomheden om, hvad det vil sige at rumme en borger med f.eks. ADHD, kan øge sandsynligheden
for et positivt forløb for både borger og virksomhed. Ligeledes er det vigtigt at udnytte den viden og de kompetencer der eksisterer på
handicapområdet i den beskæftigelsesrettede indsats
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9. Projekt omkring inklusion af førtidspensionister på arbejdsmarkedet (Arbejdsmarked)
9
Projekt omkring inklusion af førtidspensionister på arbejdsmarkedet
Forvaltning og ansvarlig
Social- og Sundhedsforvaltningen, Jobcenter
kontaktperson:
Inger Bønding, Arbejdsmarkedschef
Mål:
Flere førtidspensionister inkluderes på arbejdsmarkedet
Indsatser:
a)
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).
b) Målet er at flest mulige førtidspensionister kommer til at bidrage på arbejdsmarkedet. Både fordi de kan have efterspurgte kvalifikationer og
viden evt. endda inden for mangelområder og fordi det for nogle førtidspensionister vil kunne øge livskvaliteten. Indsatsen består i følgende:
a) Det gør vi allerede.
analyse af gruppen af førtidspensionister – hvad er deres behov, ønsker og ressourcer ift. at komme ud på arbejdsmarkedet
b) Nye tiltag.
projekt omkring udplacering for de borgere, der ønsker det. Her vil indsatsen naturligt dreje sig om at finde det gode match mellem
virksomheder og borger. Der opnormeres med 1 jobkonsulent i en 3-årig periode for at varetage opgaven.
Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)

2016

2017

Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)

2018

420.000

2019

420.000

2020

420.000

Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)
Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

2017
Nedsættelse af projektgruppe
Analyse af målgruppen

2018
Projekt igangsættes

2019

2020
Projekt afsluttes

Netværksforum kan være en god sparringspartner.
Det er vigtigt, at de borgere der både kan og vil får mulighed for at anvende deres kompetencer på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt i en
tid, hvor der er rekrutteringsudfordringer inden for stadigt flere områder.
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10. Åbne døre til foreningslivet (Kultur og Fritid)
10
Åbne døre til foreningslivet
Forvaltning og ansvarlig
Børne- og Kulturforvaltningen – Kultur og Fritid
kontaktperson:
Rasmus Kaufmann, Kultur og Fritidschef
Mål:
Åbne døre til foreningslivet
Indsatser:
a) I dag kan borgere i Billund Kommune via billund.dk finde informationer om mulighederne for at blive aktiv i fritids/foreningslivet.
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).
b) Vi vil opgradere borgernes indgang til fritids/foreningslivet på billund.dk med et yderligere fokus på at identificere mulighederne for
kommunens handicappede borgere.
a) Det gør vi allerede.
Samtidig vil vi publicere en folder med fritids/foreningsmulighederne for handicappede.
b) Nye tiltag.
Formålet er Synliggøre fritidsmuligheder for handicappede, så alle har mulighed for at blive en del af fællesskabet.
Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

25.000

Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)

Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

Kortlægning af muligheder.
Opdatering af billund.dk
Udarbejdelse og print af
folder.
Foreninger, kultur- og fritidsinstitutioner, Kultur og Fritid

Det er vigtigt at få synliggjort de mange muligheder, som allerede eksisterer i Billund Kommune
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11. Fritidsliv (Kultur og Fritid)
11
Eventportal
Forvaltning og ansvarlig
kontaktperson:
Mål:

Børne- og Kulturforvaltningen – Kultur og Fritid
Rasmus Kaufmann, Kultur og Fritidschef
Fritidsliv

Indsatser:
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).

a) Billund Kommune får en Eventportal, som skal være borgernes og turisternes indgang til kultur- og fritidslivet i Billund Kommune – f.eks.
koncerter, events, aktiviteter, vandreture osv.
Der er ikke tænkt handicapvenlighed ind i løsningen på nuværende tidspunkt.

a) Det gør vi allerede.
b) Nye tiltag.

b) Den nye Eventportal får tilføjet nogle ekstra funktioner, så den også kan bruges af handicappede. Det kunne f.eks. være højtlæsning,
forstørrelse af bogstaver og særlig markering af handicapvenlige aktiviteter, steder osv.

Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

100.000

Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)

Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

2017
Analyse af behov.

Udvikling af nye funktioner
til eksisterende løsning.
Implementering af nye
funktioner.
Foreninger, kultur- og fritidsinstitutioner, Kultur og Fritid, turister
Vil understøtte at Billund Kommune er Familiens bedste valg og en handicapvenlig by for egne borgere, besøgende og turister i forhold til
kultur- og fritidsoplevelser i kommunen.
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12. Tidlig fælles børnekultur (Læring)
Tidlig fælles børnekultur
12
Forvaltning og ansvarlig
Børne- og Kulturforvaltningen – Læring
kontaktperson:
Lisbeth Østergaard, Læringschef
Mål:
Tidlig fælles børnekultur
Indsatser:
a) Billund Kommune har en høj inklusionsgrad, der ligger under de nationale mål.
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
Der er i 2016 udarbejdet en evalueringsrapport over inklusionsindsatsen på skoleområdet, som indeholder resultater og anbefalinger til det
forventet resultat mv.).
videre arbejde med inklusion.
a) Det gør vi allerede.
b) Nye tiltag.

Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)

b) Et tema i forhold til børn med fysisk og psykisk handicaps vil være accept og forståelse af forskellighed, og at se forskellighed som en
ressource i et børnefællesskab.
Dette vil betyde at børn forstår og respekterer hinanden i forhold til de forskellige udfordringer og vilkår de måtte have. Et systematisk arbejde
med dette tema, vil medvirke til at minimere marginalisering og stigmatisering og hermed understøtte at alle føler sig inkludereret, værdsat og
som en aktiv del af et fællesskab.
c) Alle børns ret til at være en del af et fællesskab indskrives i fremtidige politikker og strategier på børne- og kulturområdet.
2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)

Der arbejdes med temaet i
skoleåret 2016/2017

Der arbejdes med temaet i
skoleåret 2016/2017

Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?

Skoler, PPS og fagområdet Læring.

Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt for børns trivsel og læring at der skabes fællesskaber tidligt i livet.
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13. Øget tilgængelighed til familieindsatsens ydelser (Familie og Forebyggelse)
13
Øget tilgængelighed til familieindsatsen ydelser
Forvaltning og ansvarlig
Børne- og Kulturforvaltningen – Familie og Forebyggelse
kontaktperson:
Thomas Reintoft, Børne- og Kulturdirektør
Mål:
Lige adgangsforhold for alle
Indsatser:
a)
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).
b) Skabe øget tilgængelighed til familieindsatsens ydelser, idet det nuværende familiehus er utilgængeligt for handicappede borgere. Tiltaget
går således ud på at relokalisere familieindsatsen i en anden kommunal bygning.
a) Det gør vi allerede.
Projektet tænkes påbegyndt i 2017 med henblik på etablering i 2018/2019.
b) Nye tiltag.
Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020

Beløbsstørrelse kendes ikke
på nuværende tidspunkt.

Projektpuljer (nye midler)
Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)

Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

2017

Udarbejdelse af idégrundlag
og indledende politisk
behandling og principiel
stillingtagen.
Familieindsatsen, Familieafdelingen og By- og udvikling

2018
Udarbejdelse af
helhedsplan.

Det er vigtigt at handicappede også kan komme ind i familiehuset.
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14. Udvidelse af Handicaprådet (Politik og Organisation)
14
Udvidelse af Handicaprådet
Forvaltning og ansvarlig
Politik & Organisation
kontaktperson:
Mikkel Qvist Nørholt, Sekretær for Handicaprådet
Mål:
At sikre politisk repræsentation på tværs af alle politiske udvalg, så alle politiske fagområder er repræsenteret i Handicaprådet.
Indsatser:
a) Ændring af den politiske repræsentation i Handicaprådet skal ske ved konstitueringen i forbindelse med kommunevalget i 2017.
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).
b) En eventuel ændring vil udover politisk godkendelse også kræve, at forretningsordenen for Handicaprådet ændres. Handicaprådet
godkender selv denne forretningsorden.
a) Det gør vi allerede.
b) Nye tiltag.
Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020

Udvidelsen vil medføre en
ekstraudgift på ca. kr. 2.000 per
person, som findes inden for
eksisterende budget.

Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)
Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)

2016

2017



Samarbejdspartnere/interessenter:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2018

Ændring af
konstitueringsdokument
Ændring af
forretningsorden

Handicaprådet behandler sager fra en bred vifte af fagområder – også sager der omhandler det tekniske område og beskæftigelsesområdet,
som i dag ikke er repræsenteret politisk i Handicaprådet. Med politiske repræsentanter fra alle fagudvalg i handicaprådet vil signaler fra
Handicaprådet i højere grad tilflyde alle de politiske fagudvalg og der vil blive skabt større fokus på handicappolitiske temaer i fagudvalgenes
arbejde generelt. Det bør bemærkes, at hvis handicaprådet skal udvides med X antal politikere, skal et tilsvarende yderligere antal
repræsentanter udpeges af handicaporganisationerne, hvorfor der vil være en merudgift til diæter og kørepenge til disse. Det ikkeuddelegerede budget for handicaprådet er i dag ca. 26.000kr.
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15. Lige adgangsforhold for alle – formidling af problemområder gennem borgernes perspektiv (filmoptagelser)
15

Lige adgangsforhold for alle – formidling af problemområder gennem borgernes perspektiv (filmoptagelser)

Forvaltning og ansvarlig
kontaktperson:
Mål:

By og Udvikling - Park og Vej
Christian Iversen og Bo Schjødt Andersen
At drifts- og anlægspersonale får bevidsthed omkring hvilke forhold der har betydning for at sikre lige adgangsforhold for alle.

Indsatser:
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).
a) Det gør vi allerede.
b) Nye tiltag.
Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)

a) Tilgængelighedsrevision i forbindelse med anlægsprojekter

b) Brugere udstyres med videokamera for at filme gode og dårlige løsninger i forbindelse med adgangsforhold i det offentlige rum. Brugerne
præsentere materialet (videoklip) for anlægs- og driftspersonale samt projektledere for at skabe fokus på hvilke udfordringer der er på
området.
2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)

30.000 kr.

Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)

2016

2017

Afdækning af materialekøb
samt aftale med frivillige
brugere

Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?

Brugergrupper – handicaporganisationer og fagforvaltning.

Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

Høste og synliggøre eksisterende viden. Koster ikke nødvendigvis ekstra anlægsmidler
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16. Nytænkning af ledelinjer i byrum og bygninger
Nytænkning af ledelinjer i byrum og bygninger
16
Forvaltning og ansvarlig
kontaktperson:
Mål:

Teknik og Økonomi
Bo Schjødt Andersen
At afdække hvilke muligheder der er for at skabe nye former for ledelinjer i byrum og bygninger

Indsatser:
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).
a) Det gør vi allerede.
b) Nye tiltag.
Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)

a) Tilgængelighedsrevisioner i forbindelse med nye bygge- og anlægsprojekter

b) Afdække hvilke muligheder der er for at skabe ledelinjer i byrum og bygninger, herunder anvendelse af informationsteknologi og belysning
kombineret med de traditionelle metoder.

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)

75.000 kr.

Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)
Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

2017

Udarbejdelse af idekatalog
til inspiration til
indarbejdelse i byudvikling
Handicaporganisationer og ekstern konsulenter.
Med realisering af udviklingsplanener for Billund og Grindsted, sker der store forandringer i byrummet. For at sikre en gennemgående linje og
kvalitet i adgangsforholdene for handicappede vil et idekatalog være et godt redskab i anlægsprioriteringerne.
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17. Adgang til fri
17.
Forvaltning og ansvarlig
kontaktperson:
Mål:

Adgang til friluftsliv
Natur og Miljø Peter Borgen
At sikre der skabes adgang til friluftsliv og aktiviteter på lige fod.

Indsatser:
Beskriv indsatserne kort (formål, målgruppe,
forventet resultat mv.).

a)

b) Skiltning og formidling af hvilke friluftstilbud (stier, shelters arrangementer mm.) der er mulige at benytte som bruger.
a) Det gør vi allerede.
b) Nye tiltag.
Økonomi
Beskriv finansieringsforslag.
Driftsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)

2016

2017

Anlægsbudget (omprioritering inden for
eksisterende ramme)
Projektpuljer (nye midler)

2018

25.000 kr.

2019

2020

2019

2020

100.000 kr.

Fundraising
Andet
Tid og milepæle:
Hvilke milepæle skal nås hvornår?
(Analyse - igangsætning)

Samarbejdspartnere/interesser:
Hvilke parter/aktører kan udføre opgaven?
Relevans:
Hvorfor er det vigtigt?

2016

2017

2018

Afdækning af hvilke
friluftstilbud der er
handicapvenlige.
Formidling af information
gennem brochure og
hjemmeside
Handicaporganisationer skal medvirke til at afdække hvilke tilbud der kan benyttes

Identificere steder hvor der
er brug for mindre
tilretninger af eksisterende
tilbud for at øge
tilgængeligheden

Synliggøre eksisterende muligheder
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