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2019-015436
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering status på Design
af Velfærd.
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Sagsbeskrivelse

Designplan 2019-2022 blev besluttet som en del af budgetforliget for samme år. Formålet med projektet er at
støtte den fortsatte kulturforandring og -udvikling på handicapområdet. I de første måneder af projektet har
der bl.a. været fokus på, hvordan denne proces bedst gribes an.
Fra Designplan til Design af Velfærd
Fremadrettet kaldes projektet ”Design af Velfærd”. Projektet handler om at geare borgere, medarbejdere og
ledere til løbende og kontinuerligt at medvirke til at designe og nytænke fremtidens indsatser til og
samarbejdsstrukturer omkring mennesker med handicap. Dette kan ikke gøres med en plan, men derimod
ved at alle involverede løbende afprøver (prøvehandlinger) nye lovende tiltag – store som små, fortsætter
med de gode tiltag, der allerede er i gang, og justerer og tilpasser, hvor det skaber positiv værdi for borgerne
(og medarbejderne).
Sammenhæng
Design af Velfærd tager udgangspunkt i forvaltningens vision om at fremme borgernes mulighed for at leve
en selvstændig tilværelse – sammen med borgeren og dennes netværk. I projektet anvender vi derudover
design som metode, da det netop handler om at arbejde inddragende, kreativt og evaluerende. Design af
Velfærd skal på denne baggrund fremme det fælles mindset, tilgangen til borgerne – og til hinanden, hvor
der tages udgangspunkt i ressourcer og/eller (uopdagede) potentialer. Design af Velfærd udgør en ”paraply”
over hele handicapområdet, der sikrer sammenhæng og fællesskab for borgere og medarbejdere.
Prøvehandlinger som omdrejningspunkt
Prøvehandlinger er et nøglebegreb i Design af Velfærd, da det er gennem afprøvning af nye tiltag, vi lærer
nyt og udvikler os – både borgere og medarbejdere.
Gennem Design af Velfærd er hele handicapområdet – både udførere og myndighed – blevet opfordret til at
gå i gang med prøvehandlinger – store som små. Handicapområdet er stort, og det tager tid at nå helt ud i
alle ender. Nogle steder er man i fuld gang og har været det længe, andre steder er i gang med at
planlægge og andre steder igen er der brug for mere tid.
Eksempler på prøvehandlinger, som enten er igangsat eller på vej kan nævnes:
 Meningsfuld hverdagsbeskæftigelse på Tornhøjgaard
 Oprettelse af mobilkontorer på botilbud, sådan at myndighed fysisk er til stede, for at lette
sagsbehandlingstid og skabe sammenhæng mellem myndighed og udfører
 Afprøvning af CTI (Critical Time Intervention, en særlig metode til bostøtte) – Aalborg modellen,
intensiv bostøtte og videre i eget liv
 Samskabelse om cykelbane, unge på Sofiebo samarbejder med en børnehave
 ”Idræt og foreningsliv på botilbud”. Indsatsen har til formål at modvirke ensomhed og inaktivitet for
borgere
 Den meningsfulde forflytning – udvikling på tværs af fagcentre af indsatsen til borgere, der har behov
for forflytning. Hvordan er/kan forflytnings situationen opleves som en indsats, der skaber øget
livskvalitet og merværdi for både borgerne og medarbejderne?
Som eksemplerne viser er der tale om prøvehandlinger, der omfatter alle typer af målgrupper og tilbud.
Projekt Design af Velfærd følger og samler løbende op på erfaringerne fra prøvehandlingerne.
Yderligere tiltag på vej
Sidst i august har Design af Velfærd tilrettelagt et cafemøde for TRIOerne i hele handicapområdet, ligesom
projektet følger op på den antropologiske undersøgelse af dagtilbudsområdet, som er en del af MEP 2019
på handicapområdet.
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