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Indledning
Vi vil have endnu mere fokus på borgernes mestring af eget liv. Derfor har vi sat gang 
i en udvikling af hele Voksenhandicapområdet. I udviklingen orienterer vi os efter fire 
pejlemærker, hvor borgeren står som det centrale pejlemærke omgivet af faglighe-
den, samfundet og organisationen. Som borger i Aarhus skal man møde et Voksen-
handicap, der støtter udviklingen af egne færdigheder og som har en bred vifte af 
tilbud, der kan yde god, faglig hjælp og støtte til mestring af eget liv. 

Udviklingen af området skal bygge på åbenhed og dialog med dem vi berører og 
dem, der interesserer sig for voksne med handicap: borgere, pårørende, medarbej-
dere, handicaporganisationer, faglige organisationer og mange lokale aktører. Vi 
ønsker, at byen står sammen om at løfte det sociale ansvar over for mennesker med 
handicap. 

I Voksenhandicap tager vi udgangspunkt i Aarhus Kommunes fælles mål om en god 
og mangfoldig by for alle og i kommunens Handicappolitik. Aarhus Kommunes vær-
dier troværdighed, respekt og engagement og Sociale Forhold og Beskæftigelses 
værdi sammenhæng er vores bærende elementer. Værdierne giver både udsyn og et 
sikkert ståsted, når vi skal formulere indsatser og indgå i relationer med andre. 
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Borgerne – aktive og inddraget
Mennesker med handicap har ret til et meningsfuldt liv. Med det mener vi et liv, der 
indebærer ansvar, udfordringer og udvikling, der fører til mestring af drømme og håb 
for fremtiden.

Borgerne er vores udgangspunkt, og vi vil arbejde med den enkeltes læring og udvik-
ling så langt, som den enkeltes potentiale rækker.

Vi vil støtte den enkelte i at udvikle sig og lære at tage ansvar for sit eget liv, delta-
ge i samfundet, bidrage og leve et aktivt og meningsfyldt liv. Vi inddrager borgernes 
familie, venner og bekendte og støtter, at de nære bånd vedligeholdes, udvides og 
udvikles.

Stærk faglighed
I Voksenhandicap har vi en stærk faglighed. Det viser vi gennem 
en fælles forståelse af tilgangen til borgerne og en tydelighed i 
vores samarbejde med hinanden.

Vi arbejder med mestring sammen med en omsorg for at støtte 
den enkelte i at virkeliggøre egne mål og drømme og udvikle sine 
personlige ressourcer og muligheder for at handle. Vores fagli-
ge udvikling bygger på en nyudviklet fælles faglig strategi, vi er i 
færd med at implementere. 

Strategien samler:
• Et fælles fagligt fundament
• Seks specialer, der dækker det samlede handi-

cap område
• En række metoder, der er meningsfulde og vir-

ker for borgerne.

Samtidig har vi mod til at afprøve nyt og gå nye veje i vo-
res stræben efter at give den bedste støtte til borgerne.
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Samfundet – samskabelse og samarbejde
I Voksenhandicap arbejder vi ud fra erkendelsen af, at det er vigtigt, at det sociale an-
svar løftes i et fællesskab mellem kommune, erhvervsliv, uddannelser, foreningsliv og 
organisationer. Hverken Aarhus Kommune eller Voksenhandicap kan klare opgaven 
alene, vi må stå sammen om at gøre Aarhus til en god by for alle, hvor der er plads til 
forskelligheder og muligheder for alle.

Vi arbejder for, at Aarhus bliver en by, hvor de fysiske og psykiske rammer støtter alle 
borgere i at kunne leve det liv, de ønsker og at kunne deltage i samfundet og fælles-
skaberne.

Vi vil være med til at udvikle nye former for samarbejder, og vi skal sammen skabe 
positive fortællinger og gode historier, der også har blik for forskellighederne i vores 
by.

Organisationen – samarbejdende 
og udviklende
I Voksenhandicap vil vi åbne os mod de 
lokale fællesskaber og skabe nye stærke 
alliancer. Vi vil være åbne, synlige og i kon-
takt med dem, der bor i området. Derfor har 
vi organiseret os i fire lokale Borgercentre og 
et bydækkende Rådgivning og Visitations-
center. 

Hvert af de fem centre skal med tiden løfte en 
faglig specialisering og have ansvar for at ud-
vikle og kvalificere specialet i tæt samarbejde 
med de øvrige fire centre. 

De specialiserede tilbud skal være 
placeret i Borgercentrene, tæt på 
borgerne.



Side 7

Borgercentret: Et åbent mødested
I borgercentrene tilbyder vi boliger, læring og beskæftigelse til de voksne borgere 
med handicap, der bor i centrets geografiske område. Som udgangspunkt ligger 
tilbuddene i borgernes lokalområde og tæt på deres netværk. 

Vi arbejder på at åbne os mod det omgivende lokalsamfund og indgå i dialog og 
samarbejde med samfundets lokale foreninger, organisationer, virksomheder, frivillige 
og andre. Formålet er at styrke mangfoldighed og rummelighed i området, skabe lige 
muligheder for alle og udvikle flere muligheder for mennesker med handicap. Denne 
proces er sat i gang og den udvikles over tid.

I løbet af de kommende år etablerer vi et åbent Samværs- og mødested i hvert bor-
gercenter. Her skal personer, der bor i lokalområdet, kunne søge rådgivning og vej-
ledning om mulighederne for tilbud og støtte, og de kan mødes med hinanden.

På Samværs- og mødestedet skal man kunne møde en rådgiver fra Rådgivning og 
Visitationscentret. Man vil kunne få overblik over, hvilke frivillige tilbud, foreninger, fri-
tidstilbud og så videre, der findes i området. Endelig bliver det muligt at få vejledning i, 
hvilke muligheder for støtte og hjælp og sociale fællesskabet, der i øvrigt findes lokalt.
 
Vi har etableret en hotline 24/7, som er en ordning, der skal sikre, at borgerne kan 
komme i kontakt med Voksenhandicap alle døgnets timer og få telefonisk hjælp og 
vejledning i akutte situationer.

I forbindelse med vores fokus på at inddrage borgere og lokalområde så meget som 
muligt i borgercentret og dets tilbud, er vi også i gang med at etablere et borgerråd i hvert 
borgercenter. Inddragelsen af borgerne i deres tilbud og lokalområde skal være med til at 
styrke dem i at blive aktive medborgere, der bidrager med det, de hver især kan.
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Rådgivning og Visitationscentret
Rådgivning og Visitationscentret arbejder med visitation til interne og eksterne tilbud.  

Visitationen sker med tydelig inddragelse af borgeren i hele visitationsforløbet, og 
skal med tiden varetages i et tæt samarbejde mellem Borgercentret og Rådgivning 
og Visitationscentret. 

Centret visiterer både til tidsafgrænsede, udviklingsorienterede tilbud og til mere om-
fattende, længerevarende tilbud, der også har fokus på udvikling og vedligeholdelse 
af færdigheder hos den enkelte. 

Vi har fokus på at give støtte og hjælp, der styrker og udvikler borgerne, før vi giver 
fastholdende og kompenserende hjælp og støtte.

Når vi visiterer borgere til tilbud, gør vi det ud fra en række principper, der skal støtte 
den enkelte og fagligheden i organisationen:

• Lokal forankring er en prioritet. Derfor får borgerne oftest tilbud i lokalområdet.
• Tilbuddet skal støtte den enkeltes livsmestring, det skal ligge tæt på der, hvor 

borgeren bor og vælges sammen med den enkelte
• Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i visitationen
• Der skal være fokus på borgerens retssikkerhed og økonomisk ansvarlighed
• Der skal bruges midlertidige og fleksible løsninger samtidig med, at den nød-

vendige omsorg sikres
• Tilbud skal koordineres i tæt samarbejde med borgercentrene, og der skal 

følges op.
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Økonomisk ansvarlighed og borgerens  
retssikkerhed
I Voksenhandicap tilpasser vi principperne for økonomistyring til området. I Voksen-
handicap har vi fokus på at styrke god økonomistyring på alle niveauer. 

Vi skaber økonomiske gevinster gennem sikker styring, en klar ansvarsfordeling mel-
lem centrene og et styrket tværgående samarbejde.

Rådgivning og Visitationscentret og Borgercentrene har, i fællesskab, en vigtig opga-
ve med at sikre økonomisk ansvarlighed, uden at det går ud over borgerens retssik-
kerhed. 

En del af økonomien i Voksenhandicap er rammestyret. Det gælder følgende områ-
der:
 • Lærings- og beskæftigelsestilbuddene 
 • Bostøtten
 • Specialbostøtten 
 • Bofællesskaberne til mennesker med et mindre støttebehov. 

Rammestyring giver det enkelte Borgercenter et budget som gør, at centret kan 
arbejde fleksibelt med støtten og får mulighed for, i fællesskab, at finde helhedsorien-
terede løsninger for borgerne.



Side 10

Ledelse, Gentænktråd og arbejdsmiljø
Udviklingen af Voksenhandicap styres gennem en samlet udviklingsplan, der i første 
omgang dækker frem til midten af 2020. Planen rummer fem spor. Ledere, medarbej-
dere, brugere, borgere, foreninger og organisationer bliver inddraget i udviklingen af 
Voksenhandicap, der hvor det er relevant. Alle ledere i Voksenhandicap er involveret i 
processen, og Voksenhandicaps MED-udvalg er også en vigtig medspiller.

Til at understøtte dialogen har vi etableret Gentænkt-rådet. Det er et forum, der er 
sammensat af repræsentanter fra handicap- og faglige organisationer. Gentænkt-rå-
det er en vigtig ressource og medspiller i udviklingsprocessen. Det giver plads til 
åben dialog om udviklingen af området og styrker tilliden mellem parterne. Det giver 
mulighed for at korrigere retningen i udviklingsprocessen og på den måde understøt-
ter Gentænkt-rådet, at udvikling er noget vi skaber sammen.

Gentænkt-rådet har særlig fokus på følgende områder i udviklingsplanen: Fælles 
Fagligt Fundament, Borgercentre, Tværgående fagspecialisering, Kommunikation, 
Visitationsformer og Overgang Barn-Voksen.

Voksenhandicaps driftsMED har identificeret fem centrale temaer og formuleret 
forslag til handlinger, der skal reducere risikoen for, at arbejdsmiljøet påvirkes væ-
sentligt. DriftsMED følger løbende op på, hvordan det går med udviklingsplanen og 
arbejdsmiljøet.
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Organisation og kontakt
Voksenhandicap består af fire borgercentre (Nord, Vest, Syd og Midtby), et Rådgiv-
ning og Visitationscenter og tre selvejende institutioner, der samarbejder med Borger-
center Midtby.

Kontakt
Chef for Voksenhandicapområdet Kirsten Bundgaard: soejlechefen-vh@msb.aarhus.dk
Borgercenter Midt: borgercentermidt@msb.aarhus.dk
Borgercenter Nord: borgercenternord@msb.aarhus.dk
Borgercenter Syd: borgercentersyd@msb.aarhus.dk
Borgercenter Vest: borgercentervest@msb.aarhus.dk
Rådgivning og Visitationscenter: myndighedsafdelingvh@aarhus.dk
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