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Regeringsudspil om øget arbejdsudbud 

 

Regeringen fremlagde i september et nyt udspil, som skal øge arbejdsudbuddet. Udspillet 

indeholder også ambitioner i forhold til mennesker med handicap. En af de meget interessante 

pointer er, at man vil øge incitamentet for flere til at søge ud på arbejdsmarkedet ved at fjerne 

ægtefælleafhængigheden, når man er på før-, senior- eller folkepension. Det er noget, vi har 

arbejdet for i mange år, og det hilser vi naturligvis velkommen. 

 

Hvis man vil fremme beskæftigelsen, så er der særlige forhold omkring hurtighed, individuel 

vurdering, fleksibel anvendelse af kompensationsordninger og forståelse for den måde 

virksomhederne arbejder på, som er afgørende. Det har vi opnået stor indsigt i ved at være aktive 

gennem konsulentydelser til kommunerne og projekter, hvor vi er lykkedes med at få mange ud i 

beskæftigelse. Grundlæggende handler det både for den jobsøgende og virksomheden, at der 

arbejdes med positive incitamenter – populært sagt ’gulerod frem for pisk’. 

 

I forbindelse med udspillets fremlæggelse er forbundet kommet med en udtalelse, som kan læses 

her: https://fm.dk/udgivelser/2021/september/danmark-kan-mere-i/ 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/efter-regeringsudspil-om-oget-arbejdsudbud-sog-

fleksibiliteten-og-brug-gulerod-frem-pisk/#gsc.tab=0 

 

 

Bootcamp for iværksættere 

 

Der er mange veje til at åbne arbejdsmarkedet for mennesker med handicap på. En af vejene 

kan være iværksætteri. Vi tror på, at flere mennesker med handicap med fordel kan opbygge 

egne virksomheder og har set flere eksempler på, at man er lykkedes med at skabe sit eget, hvor 

man på egne præmisser leverer forskellige ydelser til både virksomheder og private. 

 

Dette vil vi gerne prøve at fremme mere systematisk. Med støtte fra Tuborgfonden står Dansk 

Handicap Forbund sammen med iværksætterne Signe Hartvig Daugaard fra ”Great Minority” og 

https://fm.dk/udgivelser/2021/september/danmark-kan-mere-i/
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/efter-regeringsudspil-om-oget-arbejdsudbud-sog-fleksibiliteten-og-brug-gulerod-frem-pisk/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/efter-regeringsudspil-om-oget-arbejdsudbud-sog-fleksibiliteten-og-brug-gulerod-frem-pisk/#gsc.tab=0


 

 

 

 

 

Side 2 af 5 

 

 

Jacob Y.E. Nossell fra ”Enactlab” i spidsen for Danmarks første iværksætterbootcamp for unge 

mellem 18 og 30 år med handicap. 

 

Det er et projekt, som også støttes af Dansk Erhverv – læs mere her: 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/dyrker-det-unikke-ivaerksaetterbootcamp-

personer-med-handicap-aben-tilmelding/#gsc.tab=0 

 

I forbindelse med bootcampen er vi blevet særligt opmærksomme på, at mennesker visiteret til 

fleksjob oplever særlige udfordringer i den forbindelse. Fleksjobordningen har for selvstændige 

nogle meget snævre rammer, som gør det meget svært at opbygge en virksomhed og i det hele 

taget at være selvstændig i egen virksomhed. Det mener vi er et problem, og derfor kigger vi nu 

sammen med Dansk Erhverv på, hvordan man kan gør ordningen mere fleksibel. 

 

 

Online-folkemødedebat – ’Græsrødder vs. etablerede organisationer’ 

 

De seneste år har græsrodsbevægelser med afsæt i de sociale medier opnået meget stor 

tilslutning og indflydelse på handicappolitikken. Bevægelser, som fx #enmillionstemmer, som vi 

var i forbundet med til at hjælpe i gang, er lykkedes med at skabe stor opmærksomhed på 

handicapsagen – også på en måde, som de etablerede organisationer ikke i sig selv har kunnet. 

Der tegner sig et tydeligt billede af, at handicapbevægelsen udvikler sig og nu er suppleret med 

nogle stærke græsrødder, som ved hjælp af de sociale medier spiller en vigtig rolle. 

 

I Dansk Handicap Forbund hilser vi disse initiativer velkomne. Vi mener, at græsrødder og 

etablerede organisationer har hver deres fortrin og evner, og det bør vi udnytte til at gavne sagen. 

Græsrødderne på de sociale medier kan i løbet af kort tid opnå stor tilslutning og formå at skabe 

opmærksomhed. I de etablerede organisationer har vi andre fortrin – fx organiseringen, 

ressourcer til at udføre arbejdsopgaverne og en stor vidensbase. Ved at supplere hinanden kan 

vi være stærke sammen. 

 

Netop mødet mellem disse nye stærke græsrodsorganisationer og de etablerede organisationer 

var temaet for vores Folkemødedebat i juni 2021, som i skyggen af coronapandemien blev afholdt 

som et online-arrangement – udsendt fra Handicaporganisationernes Hus. En debat med mange 

spændende perspektiver – fx fra en professor, som bemærkede, at man i iveren for at omfavne 

hinanden skal passe på med at komme til at ligne hinanden for meget, da det kan betyde en 

svækkelse af de styrker, vi hver især besidder. 

 

Debatten kan ses via dette link: https://vimeo.com/594631029 

 

 

Demonstrationer for bedre vilkår 

 

Der er i Danmark massive og dokumenterbare problemer i forhold til retssikkerheden på 

handicapområdet. Der er fejl i halvdelen af de sager, som ender i klagesystemet, borgernes 

oplevelse af kvalitet i sagsbehandlingen er faldet, og tilliden mellem borgere og system er målbart 

meget lav. 

 

Netop den store opmærksomhed, som organisationer og græsrødder har skabt i fællesskab, har 

ført til stor politisk lydhørhed og tilkendegivelser om, at der skal gøres noget for at forbedre 

vilkårene. Kommunerne bad således om et løft på 5 milliarder kr., hvis de skulle give et reelt løft 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/dyrker-det-unikke-ivaerksaetterbootcamp-personer-med-handicap-aben-tilmelding/#gsc.tab=0
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af vilkårene. Men ved økonomiforhandlingerne i foråret mellem stat og kommune, blev resultatet 

et stort rundt nul. Det medførte stor frustration og vrede – og det gave en følelse blandt mange 

af, at den store forståelse er blændværk, som ikke fører til handling. En direkte reaktion var et 

SoMe-baseret initiativ under titlen ”Handicapinitiativet”, som arrangerede demonstrationer i landet 

fem største byer under sloganet ”I lovede os et løft, men i har smidt os i en grøft!”. Her i efteråret 

blev der i oktober i forbindelse med Folketingets åbning arrangeret endnu en runde 

demonstrationer – nu i ni byer. 

 

Dansk Handicap Forbund bidrog ved begge demonstrationer med talere over hele landet. 

 

Læs mere om demonstrationerne her: 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/demonstration-i-handicapinitiativet-her-er-vores-

tale/#gsc.tab=0 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/dansk-handicap-forbund-taler-til-landsdaekkende-

demonstrationer/#gsc.tab=0 

 

 

Finanslovsudspil bekymrer 

 

Regeringens finanslovsudspil var ventet med spænding. Ikke mindst fordi det er her, der skal 

afsættes en realistisk ramme, hvis vi skal opnå reelle forbedringer på handicapområdet. 

 

I Dansk Handicap Forbund mener vi, den igangværende evaluering af det specialiserede 

socialområde bør føre til en egentlig reform af området (specialeplan), hvor man gør op med de 

problemer, der i 2007 blev skabt med kommunalreformen, hvor kommunen fik det fulde ansvar 

for både visitation og finasiering – en konstruktion, som har vist sig at være helt forkert. Der er 

behov for, at der afsættes betydelige midler til etablering af tværgående vidensenheder, som skal 

inddrages i visitationen, og der skal sikres en anden finasieringsmodel, så det ikke alene er den 

lokale kommuneøkonomi, som afgøre, hvilken hjælp man kan få. Forbundet mener også, at der i 

tillæg må satses massivt på en styrkelse af retssikkerheden. I forhold tik sidstnævnte skal det, i 

modsætning til i dag, sikres, at det får konsekvenser, hvis kommunerne ikke overholder 

forpligtelserne over for borgerne. 

 

I regeringens udspil er der prioriteret begrænsede midler til en styrkelse af retssikkerheden via 

den såkaldte reserve, men det mest afgørende – spørgsmålet om en specialeplan eller reform – 

vækker bekymring. Specialeplanen er nævnt, og der er afsat 45 millioner kr. om året til ’arbejdet 

med specialeplanen’. Vi har svært ved at se, hvordan man skal kunne gennemføre en ambitiøs 

reform for så lille et beløb – særligt set i lyset af, at kommunerne i foråret nævnte et beløb på 5 

milliarder kr., hvis vi skal have genetableret et rimeligt niveau på handicapområdet, men også set 

i lyset af, at en stor del af Folketingets partier den 3. juni afgav en betænkning, som åbner for en 

egentlig reform af området. 

 

Netop nu pågår forhandlingerne om den endelige finanslovsaftale. Vi arbejder tæt sammen med 

andre organisationer om at lægge pres på for at få prioriteret området langt bedre, end det der 

ligger i udspillet. 

 

Læs mere her om Danske Handicaporganisationers samlede syn på finanslovsudspillet: 

https://handicap.dk/nyheder/dh-om-finanslovsudspil-stoettepartier-maa-kaempe-ambitioes-

handicapreform 
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https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/betaenkning-abner-omfattende-reform-af-

handicapomradet/#gsc.tab=0 

 

 

Kommunalvalgskampagne 

 

Den 16. november afholdtes kommunal- og regionrådsvalg. Disse valg har enorm betydning, da 

lovgivningen fra statens side alene er en rammelov, men det er op til de 98 kommuner at fastsætte 

serviceniveauerne og forvalte støtten til borgerne. Det betyder naturligvis, at sammensætningen 

af byrådene har meget stor betydning for mennesker med handicap. 

 

Dansk Handicap Forbund har i forbindelse med dette valg udarbejdet et omfattende online- 

valgmateriale, som henvender sig til både medlemmer, tillidsvalgte, politikere og andre med 

interesse for sagen. Materialet har en faktasektion, en sektion med spørgsmål og en sektion med 

gode råd til pressearbejde og SoMe-påvirkning. Vi har produceret fysiske kort med overskriften 

”Vi er her også”. Kortene er forsynet med en QR-kode, som leder ind til vires valgmateriale. 

 

Valgkampen blev indledt med et stort fælles online-inspirationsmøde med deltagelse af en 

kommunalvalgsekspert, handicappolitiske aktive samt tillidsvalgte og medlemmer, som har valgt 

at stille op for at påvirke systemet indefra. På dette online-møde kunne eksperten fortælle os, at 

handicapområdet statistisk set ’drukner’ blandt mange andre budskaber med bredere appel. 

Derfor er vores ambition primært at få skabt opmærksomhed om sagen ved at bevidstgøre de 

kommende byrådsmedlemmer og danne nogle gode alliancer med dem, for som eksperten på-

pegede, så er det mellem valgende, at det vigtige arbejde ligger. 

 

Vi er glade for, at vores tillidsvalgte rundt omkring i landet afholdte valgmøder og var aktive med 

at uddele valgmateriale og skabe synlighed ved at være til stede på gader og stræder og på de 

valgmøder, der afholdtes lokalt. 

 

Se og læs om vores valgmateriale her: 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/vi-er-her-ogsa-ny-kampagne-skal-fa-flere-til-

forholde-sig-til-handicapomradet/#gsc.tab=0 

 

Se vores online inspirationsmøde her: https://vimeo.com/612418528 

 

Læs mere om valgmøderne her: 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/fuld-sving-i-kv-debatten-handicapomradet-skal-

tales-op/#gsc.tab=0 

 

 

BPA-område i fortsat uvished 

 

I de senere år har vi i detaljer redegjort for, hvordan borgerstyret personlig assistance (BPA) er 

kommet under et massivt pres – et pres, som skal ses i sammenhæng med den pressede 

kommuneøkonomi, hvor vi ser lokale forsøg på at frakende og skære massivt i mange ordninger. 

Det er en tendens, som desværre medfører praksisglidninger, der i løbet af kort tid har 

undermineret ordningen i en grad, så vi frygter for dens fremtid. Et eksempel er, at tilgangen af 

nye borgere på ordningen i perioden fra 2016 – 2019 er halveret. 
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Vi har i vores BPA-netværk af organisationer nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med en 

massiv lobbyindsats for at få politikerne til at forstå situationens alvor. Det førte i sommeren til 

den historiske begivenhed, at BPA-ordningen blev debatteret i Folketingssalen, og der blev 

vedtaget en erklæring om, at ordningen skal sikres. Det er vi meget glade for, men er også ved 

at miste tålmodigheden, idet vi i skrivende stund fortsat ikke har set konkrete tiltag til forbedringer. 

Dele af svarene, vi får, henviser til den kommende specialeplan, mens andre henviser til, at der 

er nedsat en ministeriel arbejdsgruppe, som analyserer de akutte problemstillinger, vi har rejst fra 

handicaporganisationernes side. 

 

Læs mere om Folketingets behandling af BPA-ordningen her: 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/bred-opbakning-til-hjaelpeordningen-fra-

folketinget/#gsc.tab=0 

 

Udligningsreform 

 

I Danmark er der stor forskel på økonomi og demografiske forhold i de enkelte kommuner. En af 

vejene til at sikre lige muligheder på tværs af kommunerne er at omfordele midler imellem 

kommunerne. 

 

I 2020 blev der vedtaget en ny udligningsreform, hvis overordnede formål var at sikre et Danmark 

i bedre balance og overføre flere midler til yderkommuner. I den forbindelse er der gennemført 

ændringer, som risikerer at give et uhensigtsmæssigt incitament for kommuner til at anvende 

egne tilbud inden for kommunegrænsen – frem for at vælge de rette specialiserede tilbud i andre 

kommuner til borgere, som har særlige behov. 

 

Forbundet har påpeget problemstillingen sammen med en række andre aktører og 

problemstillingen kan beskrives på følgende måde: 

 

Når en kommune placerer en borger i et tilbud – eller borgeren selv vælger et tilbud – uden for 

egen kommunegrænse, er kommunen fortsat forpligtet til at betale for borgens ophold. Også efter 

flytningen. 

 

Før udligningsreformen fik den kommune, der betalte for borgerens ophold, en økonomisk 

kompensation i form af delvis udligning for den pågældende borger. Men med udlignings-

reformen mister den kommune, som borgeren flytter fra, al udligning for den pågældende borger. 

I stedet får den kommune, som borgeren flytter til, nu udligningen. Også selvom borgerens 

oprindelige kommune fortsat skal betale for borgerens ophold. 

 

Udligningsreformen giver med andre ord den såkaldte betalingskommune en økonomisk 

tilskyndelse til at anvende egne tilbud frem for et evt. mere specialiseret tilbud uden for 

kommunen. 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/udligningsreform-modarbejder-brug-af-de-rette-

tilbud/#gsc.tab=0 
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