
32 /// HANDICAP / DANSKE KOMMUNER / NO. 8 / 2021

RANDERS GÅR PÅ
OPDAGELSE I DRØMMENE
Med projektet ”Mit liv, min plan” har Randers givet borgere med handicap ejerskab over deres
egen fremtid og gjort handleplaner, der kunne være svære for borgerne at forstå, relevante.

tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN /// foto JAKOB LERCHE

30-årige David Hansen,
der er autist, flyttede for
nylig i egen lejlighed, hvor
han er mere selvhjulpen
og har fået mere ansvar.
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INDSATSERNE PÅINDSATSERNE PÅ
HANDICAPOMRÅDETHANDICAPOMRÅDET
Over de senere år har der været stor op-Over de senere år har der været stor op-
mærksomhed på kommunernes håndteringmærksomhed på kommunernes håndtering
af handicapområdet. Kommunernes indsatsaf handicapområdet. Kommunernes indsats
har været genstand for massiv kritik, og se-har været genstand for massiv kritik, og se-
nere på året skal Folketinget tage stilling til etnere på året skal Folketinget tage stilling til et
borgerforslag, der ønsker ansvaret for områ-borgerforslag, der ønsker ansvaret for områ-
det fjernet fra kommunerne.det fjernet fra kommunerne.
På det seneste er flere initiativer dog blevetPå det seneste er flere initiativer dog blevet
sat i værk i forsøg på at forbedre både tillidensat i værk i forsøg på at forbedre både tilliden
og retssikkerheden på handicapområdet.og retssikkerheden på handicapområdet.
KL og Danske Handicaporganisationer harKL og Danske Handicaporganisationer har
sammen fremlagt anbefalinger til bedre bor-sammen fremlagt anbefalinger til bedre bor-
gerinddragelse, og derudover har parternegerinddragelse, og derudover har parterne
taget initiativ til en fælles retssikkerhedsal-taget initiativ til en fælles retssikkerhedsal-
liance. Også social- ogældreministeren harliance. Også social- ogældreministeren har
etableret et partnerskabmellemministe-etableret et partnerskabmellemministe-
riet, KL, Danske Handicaporganisationerriet, KL, Danske Handicaporganisationer
og Dansk Socialrådgiverforening, der skalog Dansk Socialrådgiverforening, der skal
styrke tilliden, retssikkerheden og tryghedenstyrke tilliden, retssikkerheden og trygheden
for mennesker med handicap.for mennesker med handicap.

D er er ingen tvivl om, at
det er en inkarneret
FCK-fan, der er flyttet
ind påRebslagervej 18
i Randers. Både sen-
getøjet, badeforhæn-
get og t-shirten er i de
velkendte blå og hvide

farver og prydes af en brølende løve, som
udgør den københavnske fodboldklubs logo.
Det er 30-årige David Hansen, som har sat
sit eget præg på sin første lejlighed. Indtil
for ganske nylig boede han på Bostedet
Høvejen, som er et tilbud til unge med
psykiske og fysiske funktionsnedsættel-
ser, hvor han har boet, siden han var 18 år
gammel. Men nu er David Hansen, der er
autist, flyttet i egen bolig i bofællesskabet
på Rebslagervej, hvor han har eget køkken
og der kun er pædagoger i fællesrummene

om eftermiddagen.
– Der er større forventninger til os her. Vi
ermere selvhjulpne. PåHøvejen blev jeg for
eksempel kørt i bus, hvis jeg havde brug for
at købe en ny Playstation. Her skal jeg selv
finde ud af, hvordan jeg får transporteret
mig. Jeg har fåetmere ansvar, og jeg følte
også, det var på tide, jeg tog det skridt. Jeg
er rigtig glad for, jeg har fået chancen, siger
DavidHansen.
Generelt har DavidHansen følt, at han har
fåetmere ansvar de seneste år. Han har
nemlig været en del af Randers Kommu-
nes projekt ”Mit liv, min plan”, som er en
nytænkning af kommunens brug af hand-
leplaner. OgDavidHansen kanmærke en
tydelig forskel.
– Jeg følte ikke rigtig, handleplanerne
sagdemig noget førhen,men jeg synes, vi
borgere er kommetmere i fokus, og det er

vores drømme, vores håb og vores planer
for fremtiden, der nu lægger retningen. Før
kunne jeg godt siddemed følelsen af, at det
var kommunen og familien, der talte om,
hvordanmin fremtid skulle være. Nu har
jeg væretmere inddraget selv, fortæller Da-
vidHansen.

Positive og anerkendende
I 2016 fikRandersKommune en bevilling
fraVeluxFonden til at gentænke deres brug
af handleplaner. Planer, somkommunen
ifølge serviceloven skal tilbyde borgerne,
men somkan være svære for borgeremed
funktionsnedsættelser at forholde sig til,
forklarerRuna Steenfeldt, centerleder i
Voksenhandicap i RandersKommune.
– Vi arbejder på et handicapområde, hvor
der vil være borgere, som har kognitive
funktionsnedsættelser og udfordringer
med det skriftlige format. Derudover sker
der også asymmetri i magtrelationen, fordi
borgerne er underlagt de kommunale be-
slutninger, og de er ikke vant til at gå til
møder ogmene noget på sammemåde, som
mange andremennesker er, og derfor kan
de have en del bekymringer om, hvad det
er for etmøde, de skal til, og hele setuppet
omkringmødet har faktisk stor betydning
for borgernes tillid og tryghed, fortæller
Runa Steenfeldt.
Med projektet ”Mit liv, min plan” har Ran-
ders Kommune derfor gentænkt hand-
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leplanerne og arbejdetmed enmindre
målgruppe på voksenhandicapområdet.
Møderne er nu i højere grad på borgernes
præmisser ogmed godmulighed for, at de
kan forberede sig og overveje deres ønsker
til fremtiden, og så er handleplanen i langt
højere grad gjort visuel, så den er lettere for
borgerne at forstå.
– Vi oplever, at når borgerne kommer ind
til selve statusmødet og har haftmulighed
for denne forberedelse, så kommer de ind
og er lidtmere ranke, for de har faktisk ta-
get stilling til, hvad de gerne vil, siger Runa
Steenfeldt.
Og borgernes drømme og ønsker til frem-
tiden er langt fra urealistiske, og Randers
Kommune forsøger så vidt muligt at om-
sætte borgernes drømme til virkelighed.
– Vi har for eksempel erfaringer med
en ung udviklingshæmmet kvinde, som
gerne ville læse til pædagog, og det vidste
alle måske godt var urealistisk på grund
af hendes boglige niveau og hendes funk-
tionsnedsættelse. Men ved at inddrage
ressourcepersonerne omkring hende fik
vi sporet os ind på, at det, den drøm i vir-
keligheden handlede om, var et ønske om
at have et arbejdsliv, hvor hun kunne være
sammenmed børn. Det har vi så arbejdet
på, så hun har fået en smule uddannelse,
så hun er blevet bedre til at læse, og så har
hun været i nogle praktikker i børnehaver
og vuggestuer, og hun har den dag i dag et
arbejde nogle timer om ugen, hvor hun er
sammenmed børn. Og det var faktisk det,
der var drømmen. Det siger jo noget om, at
hvis vi går på opdagelse i de her drømme,
så ligger der faktisk noget. Vi kan vælge

at være skeptiske –men vi kan også vælge
at være nysgerrige og prøve det af, siger
Runa Steenfeldt.

En uddannelse til guide
Som en del af projektet har Randers Kom-
mune også uddannet en række borgergui-
des. Det er borgere, som selv har et han-
dicap, og somhar fået en uddannelse i at
hjælpe andre borgere.
– Vores borgerguides kan fortælle de andre
borgere om, hvordan de har lavet noget ud-
vikling i deres eget liv, og det kan inspirere

de andre borgere. Hvisman har et handi-
cap, kanman godt være udfordret på evnen
til at forestille sig noget, der ikke er kon-
kret foran en. Der kan vores borgerguides
hjælpe til at inspirere og demonstrere, at
det godt kan lade sig gøre at flytte sig, for-
tæller Runa Steenfeldt.
DavidHansen har også fået titel af borger-
guide, og han oplever, at uddannelsen til
borgerguide også har hjulpet ham videre.
– Det at tage borgerguide-uddannelsen har
væretmed til at forberedemig til at flytte
i egen bolig. Jeg tør prøve flere ting, som
jeg, før jeg tog uddannelsen, ikke troede var
muligt. Inden jeg tog borgerguide-uddan-
nelsen, havde jeg ikke den store interesse i,
hvordanmit liv udviklede sig, men jeg har
fåetmere lyst til livet af at se, hvormeget
jeg egentlig har rykketmig under uddan-
nelsen. Og hvis andre kan blive inspireret
afmin historie, er det helt fintmedmig,
siger DavidHansen.
Randers Kommune vil nu sætte gang i
en version to af ”Mit liv, min plan”, hvor
projektet prøves af på hele målgruppen i
voksenhandicap. Og det vigtigste for kom-
munen er at starte hos borgerne og lade
forandringerne komme indefra.
–Det er de færreste, der synes, det er fedt,
hvis der er andre, der kommer og define-
rer enny version af en selv. Det skal vi tage
alvorligt, for at skabe forandringer kræver,
at det er forankret i det enkeltemenneske.
Derfor prøver vi atmøde borgernemeddet
perspektiv, for der kan jo ske det, at vi som
professionelle i borgernes liv ved enhel
masse omdiagnoser, og hvad der kunne væ-
re godt formennesker i forskellige i situatio-
ner,menhvis den viden ikke bliver omsat til
noget, somborgerne oplever sommenings-
fuldt, så bliver det ligegyldigt, sigerRuna
Steenfeldt.•antj@kl.dk

Før kunne
jeg godt sidde
med følelsen

af, at det var kommu-
nen og familien, der
talte om, hvordanmin
fremtid skulle være.
DavidHansen, borgermed autisme

Hvis vi går
på opda-
gelse i de her

drømme, så ligger der
faktisk noget. Vi kan
vælge at være skepti-
ske –men vi kan også
vælge at være nysger-
rige og prøve det af.
Runa Steenfeldt, centerleder i Voksen-
handicap i Randers Kommune




