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Forord om året 
2017
2017 har været et år med rigtig mange aktiviteter en del meget store 
projekter, der har været ressourcekrævende for hovedkontoret. 
Gennemgående har 2017 været et år med stærkt driftsøkonomisk 
fokus, da målet de seneste år med en drift i balance har været stærkt 
prioriteret.

Visionerne for Dansk Handicap Forbund om et liv med lige 
muligheder bliver stadigt mere og mere aktuelt. I et samfund, hvor 
de trængte og udsatte til stadighed bliver genstand for politikere og 
embedsmænds søgen efter, ”hvor langt kan vi gå”, er vi nødt til at 
være politisk aktive.

”Intet om os – uden os” har gjort os til brobyggere i samfundet, og ud 
over de politiske indsatser har vi også påtaget os konsulent- og pro-
jektarbejdsopgaver for staten. Vi har koblet det offentlige, det private 
erhvervsliv og det civile samfund sammen i en lang række sammen-
hænge, hvor beskæftigelsesområdet i år fylder mest.

Som det rummelige forbund for alle mennesker med bevægelseshan-
dicap har vi i særlig grad også koncentreret os om tilgængeligheden 
i det danske samfund. Udover at have et udvalg, der ikke 
beskæftiger sig med andet, har vi også udviklet en appen ”Lige Ad-
gang”, der skal sikre oplysninger om steders fysiske tilgængelighed.

Det vigtigste er fortsat at bidrage til livskvalitet for vores medlemmer. 
Dette gør vi vedholdende gennem aktiviteter, uddannelse, 
rådgivning, netværk og information.

Vi vil i det følgende forsøge at komme lidt dybere i de enkelte 
indsatsområder for derigennem at vise forbundets spændvidde, 



Årsberetning 2017 - Dansk Handicap Forbund - side 5

kompetencer og formåen på en række områder.

God læselyst

Susanne Olsen
Landsformand, Dansk Handicap Forbund
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Vores 
organisation
Dansk Handicap Forbund består af fem regioner, 44 lokalafdelinger, 
fire specialkredse og en HPV-update-gruppe.

Regionerne er geografisk opdelt og samler det lokalpolitiske arbejde 
samt de større aktiviteter og sikrer den direkte kommunikation fra 
hovedbestyrelse og forretningsudvalg til lokalafdelingerne.

Specialkredsene er landsdækkende og samler medlemmer i 
fællesskaber betinget af handicap eller fællesskab på anden vis.

Forældrekredsen består af forældre til børn med handicap og har 
særligt fokus på netop denne medlemsgruppes udfordringer.

Ungdomskredsen består af alle medlemmer mellem 14 – 35 år og 
sikrer aktiviteter målrettet til netop denne medlemsgruppe.

Amputationskredsen er en specialkreds, der fokuserer på aktiviteter, 
sundhed og behandling af medlemmer med amputationer af enhver 
art.

RYK er en specialkreds for personer med rygmarvskade og er 
nærmest at karakterisere som en diagnose-gruppe med særligt fokus 
på alt fra forskning, behandling og velfærd for det, der kendetegner 
netop denne type af bevægehandicap.

HPV-update-gruppen er en gruppe piger og kvinder, der er blevet 
tabt i det danske sundhedssystem. Fælles for dem er, at de alle har 
været eller fortsat er gledet ud af uddannelsessystemet og arbejds-
markedet på grund af sygdom opstået umiddelbart efter HPV-
vaccination. Ingen i sundhedssystemet ved, hvad de fejler, og ingen 
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i Danske Regioner gør noget for at sikre disse piger og kvinder en 
ordentlig udredning og behandling. HPV-update-gruppen sikrer, at 
pigerne og kvinderne har et sted stå sammen og kæmpe for deres ret 
til behandling.
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Økonomi- og 
indtægtssiden
Dansk Handicap Forbund er en not for profit organisation, der ikke 
fokuserer på bundlinje, men i stedet på aktivitetsskabelse. Vores 
indtægter kommer primært fra følgende områder:

 • Kontingenter
 • Udlodningsmidler
 • Fondsmidler
 • Arv og gaver
 • Konsulentydelser
 • Projekter

Vores kantine- og mødecenterdrift i Handicaporganisationernes Hus 
forventes også fremadrettet at bidrage med et mindre overskud til 
forbundet.

Vores konsulentafdeling har vist sig profitabel allerede i opstartsåret, 
da især vores arbejdsmarkedsprojekter har kastet en hel del 
konsulentopgaver af sig. Men også vores organisationsforståelse, 
indsigten på tilgængeligheds-, social- og sundhedsområdet samt i 
økonomi og forretningsudvikling har medført konsulentopgaver.

Vores projektenhed er mere selvbærende end indtjenende, forstået 
på den måde at alle direkte omkostninger (lønninger, husleje, projek-
tomkostninger og administration) er dækket af projektøkonomien i sig 
selv. Dette gælder både ulandsprojekter og arbejdsmarkeds-
projekter, og uagtet hvor projektøkonomien kommer fra. 
Projektenheden er skalerbar og tilpasses løbende mængden og 
typen af projekter.
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Samarbejde 
med fonde
Som tidlige nævnt hviler en stor del af udviklingen af Dansk Handicap 
Forbund på fonds-samarbejder, ligesom mange af vores projekter og 
aktiviteter ligeledes bygger på direkte fondsstøtte.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål skal 
i år have en særlig stor tak.

Stormen Bodil hærgede i 2015 i den grad de østdanske kyster, og i 
den forbindelse gik ”Stranden” langt fra fri af skader. Både 
kyststrækningen på matriklen, vores grønne arealer, huset og vores 
naboer tog skade af oversvømmelserne.

I en tæt dialog mellem A.P. Møller Fonden, det udførende landsk-
absarkitektfirma, samt en udvalgt gruppe af forbundets medlemmer 
med handicap bestående af brugere af ”Stranden” og med forstand 
på tilgængelighed blev et projekt formet. Selve kystsikringen er det 
allermindste af projektet, der i sin helhed tog afsæt i en opgradering 
af hele området til gavn for forbundets medlemmer. Vi har nu fået et 
kæmpe løft af hele området med direkte vandadgang fra kysten, stor 
herlighedsværdi, samt tilgængelighed for alle typer af hjælpemidler til 
mennesker med bevægelseshandicap.

Innovationsfonden har med tak støttet forbundet i forbindelse med 
vores kulturarvsprojekt og er i sandhed en bærende tredjedel af hele 
projektets finansiering. Vi glæder os til samarbejdet på projektets 
gennemførelse fra nu og frem til 2022.

Vanførefonden skal have en stor tak for både hjælp med 
gældsafskrivning og hele rammebevillingen til de aktiviteter, der gen-
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nemføres for medlemmerne, samt projektbevillingen til kulturarvs-
projektet.

Bevica Fonden og Bevica Legater skal have tak for rammebevillingen til 
støtten til aktiviteter og projektbevillingen til kulturarvsprojektet.

Realdania skal have en stor tak for støtten til kulturarvsprojektet.

Endelig modtager vi hvert år en række fondsmidler til mindre projek-
ter fra en lang række mindre og mellemstore fonde. Disse projekter 
er uhyre vigtige for os, da det ofte støtter lokale projekter, der har en 
direkte påvirkning på vore medlemmers livskvalitet. En stor tak skal 
derfor lyde til de mange støtter, vi har blandt disse fonde.
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Demografi og 
målgruppe
I 2017 forventes der ifølge VIVE at være ca. 307.000 mennesker med 
bevægelseshandicap i Danmark. Det er denne gruppes interesser, 
vi varetager. Alle kan imidlertid være medlem af Dansk Handicap 
Forbund uagtet fysisk funktionsnedsættelse. Da mange støtter det  
arbejde, vi laver, har vi også mennesker uden handicap som med-
lemmer. Det er både almindelige lønmodtagere, pårørende til 
mennesker med handicap, politikere og beslutningstagere i dansk 
erhvervsliv.

Mange af Dansk Handicap Forbunds medlemmer er også medlem af 
en diagnoseforening, f.eks. Gigtforeningen, Muskelsvindfonden, Po-
lioforeningen, Scleroseforeningen, Spastikerforeningen, UlykkesPa-
tientForeningen m.fl. I Dansk Handicap Forbund er alle velkomne, 
idet det er livet med et bevægelseshandicap, der er i fokus og ikke 
diagnosen. Mange medlemmer fra diagnoseforeningerne vælg-
er oftest også et medlemskab af Dansk Handicap Forbund pga. 
muligheden for selv at blive handicappolitisk aktiv, vores rådgivning, 
vores aktiviteter, vores faciliteter og vores sociale netværksstrukturer. 
I Dansk Handicap Forbund er organisationen både lokal, regional og 
landsdækkende via specialkredse, udvalg og arbejdsgrupper.

Den islandske professor Björn Karlsson har undersøgt den demogra- 
fiske udvikling i Skandinavien, og han fortæller, at man i år 2035 for-
venter, at mere end 25 % af befolkningen være over 65 år. Samtidig 
tiltager mængden af livsstilsygdomme, som vi kender det fra USA, 
så Karlsson peger på, at op imod 30 % af befolkningerne i Skandi-
navienvil have en fysisk funktionsnedsættelse i 2035. Alene dette 
berettiger i den grad det, vi kæmper for et liv med lige muligheder.
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Et af de områder, der i særlig grad kendetegner Dansk Handi-
cap Forbund, er vores bestræbelser på at sikre vores medlemmer 
livskvalitet. Dette gør vi blandt andet gennem afholdelse af aktiviteter 
i hele landet. Vi forsøger samtidig at sikre forskellighed i aktiviteterne, 
så de rammer såvel unge som gamle, familier og børn. Nogle af  
aktiviteterne er årligt tilbagevendende begivenheder, som medlem-
merne ser frem til i lang tid. Andre kan være aktiviteter med afsæt 
i det, der er oppe i tiden, eller som er aktuelt for medlemmerne. 
Aktiviteterne planlægges overordnet året før, så vi i god tid kan søge 
fondsmidler og planlægge ud fra kendte budgetter. Særligt ramme-
bevillinger gennem to større fonde er med til at gøre hele denne del til 
virkelighed.

I 2017 har vi blandt andet afholdt handicappolitisk seminar og 
temamøder, kursus- og frivilligaktiviteter, tre sommerkurser, sikret  
rejsetilskud til medlemmernes hjælpere, deltaget i det nordiske 
samarbejde, sikret organisationsudvikling og gennemført en række 
både faglige og sociale aktiviteter lokalt, regionalt og i specialkred-
sene.

Herudover har vi gennem særskilte bevillinger fra fondene sikret 
os foredragsholdere og musik-underholdning til vores sommerop-
holdssted ”Stranden” i Charlottenlund. Vi har ligeledes erhvervet os to 
saltvandskørestole, så det nu er muligt for alle at anvende den direkte 
vand-adgang på stedet. Ligeledes har vi på badebroen fået opsat en 
manuel lift, så kørestolsbrugere kan sænkes direkte ned i vandet fra 
broen.

Aktiviteter for 
medlemmerne
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Rådgivning af 
medlemmerne
Vi kan fortsat konstatere, at landets 98 kommuner fortolker regelsæt 
og lovgivning meget forskelligt, og vi oplever, at der på en række 
sagsområder gives afslag, som er ulovlige, eller at der ses stort på 
grundlæggende sagsbehandlingskrav og medlemmernes retssikker-
hed. Det betyder, at mange medlemmer oplever et decideret tillid-
stab, som besværliggør samarbejdet med kommunerne. En naturlig 
reaktion er, at medlemmerne kontakter forbundet for at få et fuldt og 
dækkende billede af deres muligheder og rettigheder.

I Dansk Handicap Forbund har vi derfor udbygget vores  
rådgivningsteam, som består af fire socialrådgivere med stor erfaring 
fra handicapområdet og med særlig indsigt i, hvad det vil sige at leve 
med en funktionsnedsættelse. Og behovet er stort. Som eksempel 
har vi i 2017 haft 1.300 henvendelser om hjælp, hvoraf mere end 500 
fører til mere omfattende udredningsforløb, og et par hundrede bliver 
til sager, hvor vi må støtte med skriftlighed. Når vi går ind i sagerne, 
er det tankevækkende, at vi i 2/3 af sagerne får hjemvist eller ændret 
resultatet. Rådgivnings-teamet fungerer samtidig som en vigtig plat-
form for udtræk af viden om, hvad der rører sig lokalt, og denne viden 
kvalificerer i høj grad vores politiske arbejde.
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Det frivillige 
bisidderkorps
Det kan være en stor udfordring at gå til møde med kommunen. No-
gle gange sidder man alene over for flere kommunale medarbejdere, 
og når det handler om ens eget liv, så er man følelsesmæssigt  
involveret, og dermed kan det blive svært at strukturere, bevare over-
blik, huske og holde fokus på at gennemføre et konstruktivt møde. 
Derfor har vi uddannet frivillige bisiddere, som over hele landet kan 
bistå ved møderne. Bisidderen kan ikke ’føre sagen på vegne af 
medlemmet’, men fungerer som et ekstra sæt øjne og ører. 

Bisidderne og medlemmet aftaler på et formøde, hvad der skal ske 
på mødet og afrunder altid med en snak efter mødet. Det har en 
særlig effekt, at det her er kontakt medlem til medlem, og det giver en 
ekstra og mere personlig støtte, i forhold til det som  
rådgivningsteamet kan tilbyde. Bisidderne har i år leveret 820 frivillig-
timer fordelt på 167 enkeltmedlemmer.
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Politiske aktivi-
teter og tiltag
Dansk Handicap Forbund er politisk aktivt på flere niveauer – både 
landspolitisk og lokalt, og politikken formuleres af målgruppen selv. 
Derfor er det en kerne i forbundets struktur, at særligt udvalgene 
sætter dagsorden og vejleder blandt andet landsformanden i, hvilk-
en linje, der skal lægges. På den måde tager politikformuleringen sit 
udgangspunkt hos mennesker, ’der ved, hvor skoen trykker’. Vi har 
et bygge- og trafikpolitisk udvalg og et social- og arbejdsmarked-
spolitisk udvalg, som er valgt af hovedbestyrelsen, og som kommer 
fra hele landet med forskellige baggrunde og repræsenterer et bredt 
udsnit af forskellige funktionsnedsættelser.

Landspolitisk arbejder forbundet ud fra visionen om et liv med lige 
muligheder og forbundets værdisæt for at påvirke landspolitikken 
på tværs af partiskel. Det er her, de rammer og den økonomi, kom-
munerne arbejder ud fra, sættes. Men en meget afgørende del af det 
handicap-politiske arbejde finder sted lokalt, fordi det er op til kom-
munalbestyrelser at prioritere sine tilbud, sætte servicestandarder og 
formulere de visioner, man i den enkelte kommuner har for  
handicapområdet. Vi har vores lokalafdelinger, der arbejder lokalpo-
litisk, og mange tillidsvalgte sidder i kommunernes handicapråd, hvor 
de har indflydelse på den lokale politik. På grund af det udstrakte 
kommunale selvstyre afhænger meget af disse menneskers indsats. 
Derfor har vi hele tiden fokus på at styrke deres kompetencer og 
støtte dem i deres arbejde. I år har vi afholdt ”Handicappolitisk semi-
nar”, hvor politisk aktive og interesserede fra hele landet blev samlet 
på en ’træningscamp’, hvor vi med ekstern facilitering fra Fonden 
Teknologirådet trænede i at formulere politiske budskaber og levere 
dem over for af et bredt sammensat panel af både lands- og kom-
munalpolitikere. Deltagerne fik en række konkrete værktøjer, som kan 
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deles med andre lokale aktive, og vi undersøger nu muligheden for 
at gennemføre lignende møder på regionalt niveau, hvor vi kan træne 
endnu flere lokale repræsentanter.

På grund af den store betydning, kommunalpolitikken har for hand-
icapområdet, har kommunalvalget selvsagt været en vigtig prioritet 
for os. Det handler i høj grad om at skabe lokal synlighed omkring 
handicapsagen og at give de lokale repræsentanter konkrete  
værktøjer til at sætte emnet på dagsorden. Vi har i år haft en række 
artikler i Handicap-nyt, som sætter fokus på vigtigheden af kom-
munalvalget, og hvordan man får indflydelse. F.eks. at partifarve 
ikke er så vigtigt som at finde de kandidater, der ønsker at prioritere 
området og få skabt en personlig relation til dem. Flere lokalafde-
linger har arrangeret vælgermøder, mens andre har deltaget i andres 
vælgermøder og sat handicapsagen på dagsorden. For at støtte 
vores lokale repræsentanter har vi udsendt en lettilgængelig guide til, 
hvordan man får et politisk budskab igennem, og vi har udsendt helt 
konkrete spørgsmål, som man kan stille til politikerne. Det handler 
i høj grad om at gøre det politiske arbejde så nemt og enkelt som 
muligt. I bund og grund handler det om at tale med andre om, hvad 
man mener om sin hverdag – og derefter få det formuleret over for 
politikerne og embedsværket.

Vi arbejder i stigende grad med at udnytte de synergier, der ligger 
ikke bare på tværs af handicaporganisationer, men også på tværs 
af sektorer. Sammen er vi stærke, og hvis vi har modet til at drøfte 
løsninger med nogle af dem, som traditionelt har været opfattet som 
modstandere, så forøger vi vores chancer for at få realpolitiske resul-
tater igennem.

Et eksempel er etableringen af et BPA-netværk (borgerstyret person-
lig assistance), hvor vi faciliterer møder sammen med andre organ-
isationer med særlig interesse i borgerstyret personlig assistance. I 
BPA-netværket har vi haft fokus på vidensdeling om de udfordringer, 
vi ser på området. Denne viden har vi samlet i et dokument, som 
giver et samlet overblik, der kan danne grundlag for fælles fodslag, 
når vi fører politik. Samtidig har vi analyseret kvalitetsstandarder fra 
tre kommuner, som har mundet ud i konkrete henvendelser til de tre 
kommuner, hvis standarder ikke er i overensstemmelse med loven.

I 2018 igangsætter vi, med baggrund i erfaringen med BPA-netvær-
ket, en ny gruppe, mobilitets-netværket, som også går på tværs af 
organisationer.
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Endelig er vi, som det er nævnt andetsteds i årsberetningen, meget 
glade for vores netværkssamarbejde med erhvervslivet, som gennem 
forbundets advisory board giver os vigtig indsigt, der kan løfte vores 
politikudvikling markant.
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Politiske fokus-
områder
Det bygge- og trafikpolitiske område
På det bygge- og trafikpolitiske område har forbundet ligeledes 
haft et meget travlt år, idet et nyt bygningsreglement har været i 
høring. Vi frygter, at der vil komme forringelser, når det drejer sig 
om tilgængelighed, da man overgår til funktionskrav. Forskere 
forventer at ca. 30 % af landets befolkning i år 2035 vil have et 
bevægelseshandicap. Det gælder derfor om at sikre boligmas-
sens tilgængelighed, så den kan beboes af alle i samfundet.  Vi har 
blandt andet protesteret over, at det bliver frivilligt for personer, der 
skal bygge et nyt parcelhus, om de vil have niveaufri adgang eller 
ej til deres nye hus. Dette vil enten påføre kommunerne udgifter i 
forbindelse med tilpasning af boligen til en person med bevægel- 
seshandicap eller medføre en begrænset afsætningsmulighed af 
huset på længere sigt.

En antidiskriminationslov er også på trapperne, dog er 
tilgængelighed ikke med i loven. Det giver ingen mening for vores 
målgruppe, hvilket vi også har påpeget i et høringssvar. Medlem-
merne oplever det som diskrimination, når de f.eks. ikke kan køre 
med tog og busser på lige fod med andre, da de ikke er niveaufri.

Vi er også gået i gang med at uddanne nye tilgængeligheds- 
vejledere, og der kommer et nyt kuld til foråret 2018.

I perioden har vores bygge- og trafikpolitiske udvalg også udgivet to 
nye huskelister om adgangen til hospitaler og til klinikker, samt været 
i dialog med Kulturstyrelsen om tilgængelighed, når det drejer sig om 
fredede bygninger.

På transportområdet har vi atter forsøgt at få sat på dagsordenen, at 
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den visiterede handicap-kørsel skal forbedres på forskellig vis, ikke 
mindst skal der være et lovkrav om, at man kan til-købe sig flere ture, 
hvis man har opbrugt de 104 ture, som er minimumskravet i loven.

Det beskæftigelsespolitiske område
Et nøgleord på det beskæftigelsespolitiske område har i løbet af året 
været værdighed for mennesker med nedsat arbejdsevne. Vi har 
siden 2012 arbejdet målrettet for at få dæmpet de negative konse-
kvenser af den førtidspensions- og fleksjobreform, som trådte i kraft i 
2013 og de facto betyder en markant opbremsning i antallet af tildelte 
førtidspensioner til fordel for såkaldte afklarings- og ressourceforløb, 
som skulle udvikle menneskers arbejdsevne. Intentionen er god nok, 
men reformen blev, trods advarsler fra handicaporganisationerne 
og mange andre, skruet helt forkert sammen – med det resultat, at 
meget syge mennesker og mennesker med meget indgribende funk-
tionsnedsættelser bliver placeret i udsigtsløse forløb på meget lave 
forsørgelsesgrundlag. Samtidig mangler reformen en seriøs indsats 
for dem, der stod i køen og ventede på at komme i job. Vores fokus 
har været på at lette presset på de mennesker, som er allermest 
pressede og til gengæld få flyttet fokus i retning af at få skabt ’et sug’ 
ude fra arbejdsmarkedet – gennem lettelse af unyttigt bureaukrati, en 
mere individuel indsats og fokus på resultatet, om mennesker med 
handicap rent faktisk kommer i arbejde. Vi indgår i alliancen ”Værdig 
Reform”, som består af 63 organisationer, som har samlet utallige 
cases og foreslår konkrete ændringsforlag i forhold til reformen. Der-
udover har vi talt med alle partiernes ordførere – kulminerende med 
et møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som har 
lovet en egentlig lovændring, når evalueringen af reformen forventes 
afsluttet med udgangen af februar måned. Vores beskæftigelse-
spolitiske arbejde har været løftet betydeligt gennem de konkrete 
indspil fra vores projektafdeling, som er i tæt kontakt med erhvervsliv, 
jobcentre, og den 12. januar 2018 offentliggjorde vi rapporten ”Fjern 
barriererne”, som er et toårigt projekt, der har afdækket barrierer for 
mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet gen-
nem omfattende analyse, blandt andet af forhold hos mere end 400 
virksomheder. På den baggrund har vi stort fokus på at fremme en 
række forslag til styrkelse af beskæftigelses-indsatsen med ud- 
gangspunkt i den enkelte borger, og vi har konkrete tilsagn om, at 
vores forslag vil indgå i de forhandlinger, som politikerne arbejder på.

Det socialpolitiske område
Individuel hjælp, høj faglighed og styrket retssikkerhed er nøgle- 
ordene for vores indsats på det socialpolitiske område. Efter et 
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forløb, hvor skiftende regeringer af to omgange har forsøgt at presse 
en revisionen af serviceloven igennem, som ville være et eklatant 
rettighedstab for mennesker med handicap, fik vi i slutningen af 2016 
en politisk aftale, som er nogenlunde acceptabel for os, og som i 
løbet af 2017 er omsat til lovforslag, og høringsprocessen har været 
omfattende, idet der jo ikke kun er ændret på loven, men også på 
en lang række bekendtgørelser og vejledninger. Dansk Handicap 
Forbund var, blandt andet gennem talrige møder med det politiske 
niveau, med til at få stoppet de oprindelige forslag om at begrænse 
den individuelle vurdering og give kommunerne større mulighed for 
at bestemme over borgerens hjælp. Til gengæld fik vi en mindre 
revision af serviceloven, der beskrives som regelforenklinger i forhold 
til eksempelvis hjælpemidler, biler, merudgifter m.v. Men med foren-
klinger følger en risiko for et større fortolkningsrum for kommunerne, 
og da vi i dag har store udfordringer med den meget forskellige 
praksis i de 98 kommuner, så har vi i både forhandlings- og hørings-
fasen haft et særligt fokus på at sikre, at adgangen til faglighed og en 
høj grad af retssikkerhed står centralt. Den ny servicelov træder i kraft 
den 1. januar 2018.

Sideløbende har vi haft særligt fokus på en række områder som 
hjælpemidler, hvor vi på baggrund af et samarbejde med Ergotera-
peutforeningen har gennemført en omfattende bruger-undersøgelse, 
på forhold omkring borgerstyret personlig assistance, retssag om-
kring fattigdom blandt mennesker med handicap, som overgår til 
folkepension, samt den ny antidiskriminationslovgivning, som skal 
gælde uden for arbejdsmarkedet.

Frivillighedspolitik
Et område, som fylder mere og mere på handicapområdet, er fri- 
villighed. Grundlæggende er vi i Dansk Handicap Forbund 
tilhængere af frivillighed, fordi den udgør en central kerne i vores 
arbejde. Over hele landet løfter flere hundrede frivillige tillidsvalgte 
både sociale aktiviteter, personlig støtte og politisk arbejde, som 
udgør kernen i forbundets arbejde. Sådan har det været i over 92 år, 
men frivilligheden er under hastig forandring. Verden forandrer sig 
hele tiden og dermed også de frivilliges syn på frivillighed. Frivil-
ligheden fylder efterhånden mere og mere i samfundet, hvor den ofte 
nævnes som en del af løsningen i forhold til at få eksempelvis  
socialområdet til at hænge sammen. Denne udvikling kræver, at vi 
som forbund forholder os til frivillighed på to måder; dels gennem ud-
viklingen af tidssvarende strukturer i organisationen, men i lige så høj 
grad ved at markere os i den offentlige debat og sætte klare grænser 
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for, hvornår frivillighed er godt, og hvornår det ikke er godt. Derfor er 
vi nu på vej med en frivillighedspolitik, hvis grundlag er skabt gen-
nem proces i politiske udvalg og efter drøftelser med blandt andet 
Frivilligrådet.
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Folkemødet på 
Bornholm
Deltagelse på Folkemødet har været en stor politisk event for os i 
seks år. Her bliver vi både hørt og mødt i en afslappet atmosfære, 
ligesom muligheden for den personlige samtale med politikkerne er 
en mulighed. Det er også stedet, hvor organisationens projekter kan 
markedsføres og italesættes sammen med vores sam- 
arbejdspartnere. Vi er meget målrettede omkring vores deltagelse, 
og det udbytte vi gerne skal have ud af vores anstrengelser. Derfor 
begynder forberedelserne til næste års Folkemøde allerede, når dette 
års Folkemøde er slut. Igen i 2017 havde vi en delegation afsted med 
det sigte at få politikere i tale og diskutere vores mærkesager. De- 
legationen bestod primært af tillidsvalgte, der varetager forbundets 
politiske interesser, støttet af flere af hovedkontorets ansatte med 
politisk indsigt og forståelse.

Udover deltagelse i paneldebatter og møder om aktuelle politiske 
emner, gælder det også om at skabe netværk og pleje samarbejdsre-
lationer. Også de små snakke one-to-one med politikere og organisa-
tioner er vigtige.

I 2017 blev der, som en direkte udløber af Folkemødet, skabt et 
samarbejde med Ergoterapeut-foreningen om udarbejdelse af en 
rapport om det individuelle valg af hjælpemidler.

Vi sender igen i 2018 en delegation afsted med særligt fokus på 
bygge- og trafikpolitiske mærkesager med fokus på tilgængelighed 
og universelt design, samt med fokus på social- og arbejds- 
markedspolitiske spørgsmål.
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Uland - lande 
og aktiviteter
I 2017 har Dansk Handicap Forbund ulandsafdeling gennemført pro-
jekter i Bolivia, Honduras, Ghana, Ghana, Uganda og Vietnam. Vi har 
ti igangværende projekter, der i 2017 forbedrede ca. 10.000 men- 
nesker med handicaps livsbetingelser.

I gennem 25 år har vi i alle landene arbejdet tæt sammen med vores 
søsterorganisationer af mennesker med handicap omkring opfyldelse 
af et fælles mål: integration og reel forbedring af levevilkårene for 
mennesker med handicap. Dette er en stor udfordring, som for- 
bundet med stolthed har taget på sig, specielt da det foregår i nogle 
af verdens fattigste lande. Vi gør det gennem støtte til vores søsteror-
ganisationer, så de får styrke og kapacitet til at arbejde for men- 
nesker med handicaps rettigheder. En arbejdsmetode som forbundet 
med held har anvendt i sit virke i Danmark siden sin stiftelse i 1925.

Dansk Handicap Forbunds projekter er næsten 100 % finansieret af 
midler fra HandicapPuljen, CISU eller andre offentlige puljer. Vi får 
også værdifuld støtte fra enkeltpersoner og virksomheder. Til pro- 
jektarbejdet har forbundet opbygget et solidt konsulentkorps af er-
farne projekt- og programledere, der er ansat i vores ulandsafdeling, 
samt på vores projektkontorer rundt om i landene.

I 2017 havde vi i Bolivia blandt andet samlet repræsentanter fra vores 
11 partnere og ansatte fra Bolivia og Honduras. Der var desuden 
gæster fra Columbia og Nicaragua. Tilsvarende var alle ho- 
vedtyper af handicap repræsenterede på det tre dage lange møde. 
Det var fantastisk at opleve, hvordan blinde, døve og personer med 
bevægelses- og kognitivt handicap kunne arbejde sammen på en 
ligeværdig måde. En stor tak til Udenrigsministeriet og ambassaden i 
Bolivia for et mangeårigt og godt samarbejde skal lyde herfra.
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Vi har i Honduras arbejdet aktivt med CSR, og fået arbejdsgiverfor- 
eningens pris på 1.500 Usd., som den NGO de har haft det bedste 
samarbejde med. Prisen gives til Landsforeningen af Døve i Hondu-
ras.

Den Bolivianske Landsorganisation af Døve har opnået at få opkvalifi-
ceret og certificeret de tegnsprogstolke, der arbejder i landet, samt få 
en ny uddannelse som tegnsprogstolk.

Vores kurveprojekt i Ghana er en solstrålehistorie. Her har Dansk 
Handicap Forbund, gennem systematisk uddannelse af mennesker 
med handicap i at flette de traditionelle kurve og dannelse af små 
lokale kooperativer, gjort en omfattende eksport af kurve fra Ghana til 
Danmark mulig. Indsatsen sikrer lokal skolegang, køb af hjælpe- 
midler, som er lokalt producerede kørestole, investeringer i nye forret-
ningsområder, samt helt basale livsnødvendigheder til kurvefletterne 
og deres familier. Projektet er et enestående billede på, hvordan det 
virker ’at give en menneskerne en fiskestang og lære dem at fiske, i 
stedet for at give dem en fisk’, så hjælp bliver til selvhjælp.

I 2017 sluttede et projekt i Uganda, der har sat erhvervet hjerne-
skade, rygmarvsskade og inklusion af børn med handicap i skoler på 
kortet i Uganda i form af stærkere partnerorganisationer og suc-
cesrigt samarbejde om inklusion med sundheds-, skole- og sociale 
myndigheder. Projektet har udviklet idræt som et redskab til reha- 
bilitering, organisering og inklusion, og et af de vigtigste resultater 
er en levedygtig handicapidrætsbevægelse. Desværre blev projek-
tets sidste år skæmmet af en korruptionssag. Når man arbejder med 
støtte til meget svage organisationer, må man sande, at folk somme-
tider kan bliver fristet til personlig berigelse. Heldigvis har vi syste-
mer, processer og kontroller, som er designet til at opfange dette. I 
2018 har vi fokus på at hjælpe de ramte partnere igennem krisen og 
styrke deres administration, så de er bedre beskyttede mod korrup-
tion fremadrettet.

I Uganda har vi arbejdet sammen med Hærens Rehabiliteringscenter, 
hvor ca. 1.500 soldater med handicap genoptrænes før udskrivning 
til det civile liv. Idræt er nu en del af centerets rehabiliteringsprogram, 
og centeret har fået en medfølgende budgetforøgelse fra Forsvar-
sministeriet.
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Vores 
projekter
”Stranden”
Dansk Handicap Forbund har i de sidste 25 år gennemført projekter 
på tre kontinenter rundt om i verden. Først i de senere år har vi også 
sikret os en organisationsopbygning, så vi også kan håndtere større 
projekter på dansk jord.

Måles et projekt i kroner og ører, er langt det største projekt i år vores 
opgradering (herunder kystsikring) af ”Stranden”, som vores matrikel 
på Strandevejen i Charlottenlund hedder. Naturens kræfter gav både 
arkitekt og entreprenør hovedbrud og grå hår, og projektet, der skulle 
have været af-leveret i april 2017, kunne først tages i brug af med-
lemmerne i august måned. Fondsmidler har sikret forbundet et både 
sikkert og smukt ydre areal, der i den grad må betegnes som direkte 
trendsættende inden for tilgængelighed på kyst- og badeareal. 
Området, der tidligere ikke blev udnyttet fuldt ud og kun i begrænset 
omfang, er tilgængeligt for forbundets medlemmer, og er nu fuldt 
udnyttet og 100 % tilgængeligt.

En stor tak skal lyde til Landskabsarkitektfirmaet Kragh & Berglund 
samt Entreprenørselskabet Zacho Lind for et både gnidningsfrit og 
professionelt samarbejde. Den officielle åbning ventes først at være til 
maj i 2018, når alt det nyplantede har fået rodfæste, og vi har prøvet 
anlægget af.
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Projekt ”Fjern barriererne”
Vores arbejdsmarkedsprojekt ”Fjern barriererne”, som havde til 
formål at belyse og skabe fokus på at få fjernet de barrierer (fysiske, 
mentale og strukturelle), der forhindrer mennesker med bevægel- 
seshandicaps indtræden på arbejdsmarkedet, blev efter to et halvt 
års projektarbejde afsluttet ved udgangen af 2017.

Forud for projektet lå et pilotprojekt på et år, hvor man havde iden-
tificeret en lang række barrierer, og det var derfor naturligt for os at 
byde ind, da STAR annoncerede, at der var afsat satspuljemidler til at 
sikre en større inklusion af personer med handicap på arbejdsmarke-
det.   
Projektet er gennemført i lejede lokaler i Handicaporganisationernes 
Hus, og projektpersonalet er købt ind til formålet. Projektet har strat-
egisk været ledet af en styregruppe med repræsentanter fra DA, DE, 
DI, KL, Jobcenter Frederiksberg og Dansk Handicap Forbund. 
Hovedkonklusionerne fra projektet blev offentliggjort i pressen 12. 
januar 2018, samme dag, som Beskæftigelsesministeriet og So-
cialministeriets afholdt konference med afsæt i indsatsen for at få 
flere personer med handicap ud på arbejdsmarkedet.

Hovedkonklusionerne er, at der blandt arbejdsgivere eksisterer stor 
uvidenhed om blandt andet de kompenserende ordninger og om en 
række fordomme om mennesker med bevægelseshandicaps kom-
petencer, som bremser arbejdsgiverne i at ansætte en person med 
bevægelseshandicap. Derudover viser projektets resultater, at  
arbejdsgiverne har en forestilling om, at jobcentrenes arbejdsgange 
er bureaukratiske og ineffektive, hvilket også er en bremseklods for 
øget inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på  
arbejdsmarkedet. Men projektets resultater viser også, at en person-
lig relation, erfaringer med ansættelse af mennesker med beægelses- 
handicap og ’den rette kandidat’ kan nedbryde arbejdsgivernes bar-
rierer i forbindelse med ansættelse.
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Projekt ”De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige”
Vores arbejdsmarkedsprojekt ”De små, de mellemstore og de lokalt 
ansvarlige” er direkte udsprunget af ”Fjern barriererne”, da vi i den 
grad følte et behov for også at være direkte praktiske på  inklusion-
sområdet.

Dansk Handicap Forbund ønsker i forlængelse af videns- og datapro-
jektet ”Fjern barriererne” et mere praktisk projekt, hvor målet er at få 
flyttet mennesker med bevægelseshandicap fra offentlig forsørgelse 
og over i beskæftigelse. Vi ved fra flere undersøgelser, at små og 
mellemstore virksomheder i Danmark har et stort uudnyttet potentiale 
for at beskæftige mennesker med bevægelseshandicap. Vi ønsker 
derfor med dette projekt at afprøve metoder, som kan få små og mel-
lemstore virksomheder til at inkludere flere mennesker med be- 
vægelseshandicap på arbejdsmarkedet.

Projektet arbejder med to metodespor: Klynge-/netværks-metoden 
i forhold til små og mellem-store virksomheder og samskabelse og 
tværsektorielt samarbejde om katalysatorrollen (jobcentrene). I pro-
jektet samarbejdes der med kommunerne Kolding, Sønderborg, Faxe 
og Kalundborg.

Projektet er finansieret af satspuljemidler. Det startede i sommeren 
2016 og løber over tre et halvt år. Projektet er gennemført i lejede 
lokaler i Handicaporganisationernes Hus og bliver udført af projekt- 
medarbejdere i Dansk Handicap Forbund, der er købt ind til formålet.

Projektet har i år særligt fokus på opstart og implementering i de fire 
kommuner og afholdelse af workshop for interesserede virksomhed-
er og organisationer. Projektet er strategisk ledet af en styregruppe, 
som består af repræsentanter fra Jobcenter Kolding, Jobcenter 
Sønderborg, Jobcenter Faxe, Jobcenter Kalundborg og lokale rele-
vante medlemmer fra forbundet og fra forbundets social- og arbejds-
markedspolitiske udvalg og handicap- og beskæftigelsesalliancen.
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Case-kataloget
Dansk Handicap Forbunds advisory board og en række andre 
samarbejdspartnere har efterspurgt et case-katalog med gode histo-
rier.

Historierne i case-kataloget er både beskrevet fra arbejdsgivernes 
og arbejdstagernes side, og hensigten er med eksemplets magt at 
nedbryde fordomme og uvidenhed omkring ansættelse af mennesker 
med bevægelseshandicap. Samtidig skal case-kataloget også vise, 
hvor og hvordan jobcentrene kan være behjælpelige med arbejds- 
pladstilpasning, støtte osv.

I 2017 fandt og beskrev en projektmedarbejder (antropolog) de første 
16 historier i case-kataloget. Historierne er blevet indsamlet via inter-
views. Denne del af case-kataloget er blevet fondsfinansieret, men 
case-kataloget er et løbende projekt, som med tiden udvides med 
nye gode historier. Case-kataloget hører under projekt- 
afdelingen, som forfølger de gode historier, de hører om, og skriver 
dem ind i case-kataloget.

Tilgængelighed til kulturarven
Tilgængelighed til den byggede kulturarv er ligeledes et af for- 
bundets større projekter, der tager afsæt i at oplyse rådgivere, 
bygherrer og kommuner om innovative, helhedsorienterede og inklu-
derende tilgængelighedsløsninger. Vores kulturarv i Danmark, som 
omfatter alt fra borge, gravhøje, ruiner, slotte, symboler etc., er en 
gave til hele det danske samfund. Som sådan bør den også kunne 
ses og opleves af hele samfundet, også den del, der i sin tid blev 
bygget bevidst utilgængeligt for at holde fjenden ude.

Kulturarven er både et stationært undervisningsmateriale for børn 
og unge, et identitets- og kulturforklarende element til den etniske 
dansker, et historisk grundelement for hele den danske historie og 
kultur og for alle aldersgrupper en seværdighed og noget hobby- og 
vidensbaseret lokalhistorie. Det er derfor vigtigt, at tilgængeligheden 
til den danske kulturarv også omfatter børn, ældre og personer med 
handicap.

Projektet tager afsæt i en ErhvervsPostdoc til styrkelse af 
vidensgrundlaget på uddannelses- og forskningsinstitutionerne, og 
en mere aktiv strategi og politik på området, samt en prisuddeling for 
foreløbig tre år, samt en vidensformidling og kommunikationsindsats 
af den samlede indsats.
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Vores
advisory board
Selvom vi er en organisation med en meget stor viden på handica-
pområdet, kan det være rigtigt sundt at høre andres meninger. Derfor 
spurgte vi for år tilbage en række erhvervsledere, om de kunne 
tænke sig at være sparringspartnere til os på en række områder. 
Henved 35 ledere fra dansk erhvervsliv, organisationer og det offent-
lige har sagt ja til denne udfordring om at bidrage til at kvalificere og 
nuancere vores politik. Og sikken et løft!

Vores medlemmer ved, hvor skoen trykker, men når kikkertsigtet 
eller perspektivet pludselig flyttes, bliver vi udfordret og tvunget til at 
tænke endnu mere kreativt, end vi er vant til. Samtidig er det tydeligt, 
at politikerne bliver mere lydhøre, fordi vores politik er gennemtænkt 
og realistisk, og vi formår at tilpasse vores målgruppes behov og 
rettigheder til samfundets behov. Ét er vores ønsker, noget andet er 
andres vilje, evne og formåen. Hvad der for os kan være en barriere 
og forhindring eller rettighed, kan for andre ses som en udfordring 
eller en knast, der er svær at løse.

Vores advisory board har lært os at tænke i andre baner, og det 
positive er, at der gennem dialogen kan findes bud på løsninger, som 
alle er enige om, og som frem for alt medfører konkrete fremskridt. Vi 
glæder os til det fremtidige samarbejde.
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Beskæftigelses-
alliancen
Som en konsekvens af vores udvalgsarbejde, handicappolitiske 
målsætninger og en udtalt ambition om gennemførelse af egentlige 
arbejdsmarkedsprojekter tog vi for år tilbage fat i dem, vi mente, der 
kunne hjælpe os bedst her og nu. De traditionelle mønstre blev brudt, 
og vi bad om hjælp der, hvor jobbene skabes (hos arbejdsgiverne), 
og der hvor kontakten til jobbene skabes (kommunernes jobcentre). I 
sidste ende drejer det sig om at øge beskæftigelsen blandt menne- 
sker med handicap.

Det skulle vise sig at være særdeles effektivt, og allerede i pilot-
projekterne viste samarbejdsviljen sig at være meget stor. Da vi 
efterfølgende kastede os ud i meget store og flerårige projekter for 
staten, mente vi, at alle vores projekter skulle gennemføres på en 
sådan måde, at de tog afsæt i bevægelseshandicap, men også 
skulle kunne spejles i andre handicap. Vi fandt også ud af, at der er 
mange andre interessante sektorer i dansk erhvervsliv, end dem vi 
umiddelbart havde taget kontakt til.

I løbet af projektperioderne er vores alliancer blevet udvidet, og vi har 
i dag både et strategisk operationelt forum kaldet beskæftigelsesalli-
ancen og nogle arbejdsgrupper tilknyttet de enkelte projekter. Del- 
tagelse i beskæftigelsesalliancen sker efter invitation og på direk- 
tionsniveau. Følgende er inviteret:

Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, KL, Fi-
nanssektorens Arbejdsgiverforening, BYG, Horesta, Håndværksrådet, 
Teqnic, og som observatører er STAR og Det Centrale Handicapråd 
inviteret.



Årsberetning 2017 - Dansk Handicap Forbund - side 40

Herudover er følgende inviteret:

Danske Døves Landsforbund, Dansk Handicap Forbund (bevægel- 
seshandicap), Landsforeningen LEV (udviklingshandicap). Herud- 
over deltager Danske Handicaporganisationer. Dansk Blindesamfund 
er også blevet inviteret, men har ikke ønsket at deltage.

I arbejds- og styregrupperne til hvert enkelt projekt beder vi typisk 
beskæftigelsesalliancens medlemmer om selv at udpege kandidater i 
egne rækker. Derudover inviterer vi ledere fra jobcentre, specialfunk-
tioner i kommunale arbejdsmarkedsafdelinger, og vi kan supplere 
med forskere fra uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra 
fagbevægelsen, a-kasser m.v.
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Erhvervs-
klubben
Vi vil rigtig gerne samarbejde med leverandører til handicapområdet 
og det øvrige danske erhvervsliv, men vi kan ikke tåle at være ’for-
lovet med nogen’. Det betyder ikke, at vi ikke samarbejder mere med 
nogen end med andre. De, der søger samarbejdet, får det, og de, 
der ikke gør, får det ikke.

Da vi ikke ønsker at anvende vores elektroniske medier (hjemmesi- 
der, apps, Facebook, Twitter etc.) som gratis markedsføringsplat-
forme, har vi i stedet oprettet en Erhvervsklubben, så man har 
muligheden for at få vores medlemmer i tale. Kontingentet til Er- 
hvervsklubben sætter man selv, ud fra hvad man har af forventninger 
til samarbejdet. I 2018 er min. beløbet 2.000 kr. for et år. Hele kon-
ceptet for Erhvervsklubben er, at de, der støtter os, støtter vi. I praksis 
udvikles metoderne løbende og hele tiden.

Erhvervsklubben har sin egen fane på hjemmesiden, hvor markeds-
føring undtagelsesvist er accepteret med både navn og logo og en 
kort tekst om firma, produkt eller kampagne.

Et medlemskab af Erhvervsklubben kan med fordel kombineres med 
at annoncere i et eller flere af vores magasiner: Handicap-nyt (til alle 
medlemmer), FK-bladet (forældre til børn med bevægelseshandi-
cap), Nutidens Unge (unge med bevægelseshandicap), AK-magasi-
net (til personer med amputation) og RYK! magasin (til personer med 
rygmarvsskade).
Medlemmer af Erhvervsklubben har fortrinsret til deltagelse ved alle 
events og større aktiviteter afholdt af Dansk Handicap Forbund. 
Særligt har kongressen (som afholdes i lige år) været et tilløbsstykke, 
både til produktudstilling og til bemandede stande.
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Konsulent-
afdelingen
Med mere end 92 års arbejde med handicaprelaterede problemstil- 
linger har vi oparbejdet betydelige kompetencer og viden i Dansk 
Handicap Forbund. Vi bliver derfor ofte bedt om at bidrage med alt 
fra foredrag, konferenceindlæg, debatindlæg og ordstyrergerninger 
til egentlig undervisning i handicaprelaterede problemstillinger samt 
lovgivning. Disse ressourcer vil vi fortsat gerne sætte i spil. Vi har 
derfor etableret en konsulentafdeling i Dansk Handicap Forbund, så 
vi fremadrettet kan formidle og sælge vores ydelser i et struktureret 
set-up.

Konsulentafdelingen i Dansk Handicap Forbund er en naturlig for- 
længelse af forbundets værdi-sæt, hvor vi ser os selv som brobygger 
mellem det offentlige, det private og det civile samfund. Vi ønsker på 
bedste vis at udnytte de ressourcer og kompetencer, vi har, for deri-
gennem at forbedre forholdene for mennesker med bevægelseshan-
dicap generelt. Gennem kurser, workshops, projektledelse og konsu-
lentopgaver bidrager vi konkret til at fjerne de barrierer, fordomme og 
misforståelser, der kan være, når mennesker med handicap skal leve 
et liv med lige muligheder. Dernæst er formålet også at bidrage til 
økonomien i Dansk handicap Forbund og derigennem være med til at 
forbedre forholdene for mennesker med bevægehandicap generelt.

I 2017 havde konsulentafdelingen stor fokus på landets jobcentre 
som målgruppe, og de blev også den største aftager af vores ydel- 
ser. Vi vil også i 2018 gå meget målrettet efter at etablere samarbe-
jder med jobcentrene, men vi fokuserer også på at udvide vores ek-
sisterende kundegruppe på områderne private virksomheder, fonde, 
NGO’er og andre organisationer.

I 2017 afsluttede vi konsulentopgaven om antidiskrimination for Ank-
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estyrelsen. Opgaven var igangsat i 2016. I første halvår af 2017 gen-
nemførte konsulentafdelingen, i samarbejde med Specialfunktionen 
Job & Handicap, 12 fyraftensmøder om de kompenserende  
ordninger og den værktøjskasse, som vi havde udarbejdet for Ank-
estyrelsen i 2017 i samarbejde med DA, DE, DI, KL, FA, KA,  
HORESTA og Håndværksrådet. Der blev desuden afholdt tre større 
konferencer med samme tema i Odense, Aalborg og Aarhus.

Sammen med Specialfunktionen Job & Handicap besøgte konsulen-
thuset ca. ti brancheforeninger, hvis formål var at skabe kendskab 
til de kompenserende ordninger og værktøjskassen. Konsulenthuset 
har desuden bidraget med oplæg om virksomhedsforståelse på fire 
temamøder, som SJH afholdt for nøglepersoner fra hele landet.

Jobcenter Randers har hyret konsulentafdelingen til fire workshops 
om mentorforløbet. De to første blev afholdt med stor succes i 4. 
kvartal 2017. De to øvrige afvikles efteråret 2018. 

Jobcenter Kolding har fået puljemidler til projektet ”Et rummeligt 
arbejdsmarked for borgere med handicap”. Konsulentafdelingen 
har i 2017 fået til opgave at stå for en del af projektledelsen på dette 
projekt. Projektet løber hele 2018.
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Det kommuni-
kerende forbund
I Dansk Handicap Forbund har vi holdninger. Vi er drevet af et politisk 
ønske om at skabe et liv med lige muligheder for vores medlemmer. 
Det gennemsyrer alt det arbejde, vi gør – også på kommunikation-
sområdet.

De senere år er det mundet ud i en række debatindlæg fra landsfor-
mand Susanne Olsen, og det har været et erklæret mål at blande sig 
i debatten.

I 2017 er dette opsøgende pressearbejde trådt i baggrunden, og 
initiativerne har været mere medlemsrettede. Arbejdet i kommunika-
tionsafdelingen er blevet lagt i medlemsmagasinet Handicap-nyt og 
specialkredsen HPV-update-gruppens magasin, som har fyldt meget 
i perioder. Det samme har hjemmesiden, hvor der er blevet gennem-
ført undervisning i de lokalafdelinger og regioner, som har ønsket det. 
Denne undervisning vil fortsætte i 2018.

I 2017 er der desuden blevet arbejdet målrettet med et ønske om at 
inddrage forbundets medlemmer mere direkte i den kommunikation, 
der kommer ud fra forbundet, og de projekter, der sættes i søen.

Det arbejde fortsætter naturligvis i 2018, hvor der også – igen – vil 
blive skruet yderligere op for det mere proaktive pressearbejde i form 
af debatindlæg og ’salg’ af historier til udvalgte medier.
For at lykkes med det arbejde er der blevet tilført flere ressourcer til 
kommunikationsafdelingen.

I slutningen af 2017 påbegyndte vi arbejdet med en mere sam-
mentænkt kommunikations-indsats, og i den forbindelse er der blevet 
nedsat en kommunikationsgruppe på hovedkontoret, som mødes en 



Årsberetning 2017 - Dansk Handicap Forbund - side 45

gang om ugen for at diskutere, hvilke historier og kommunikations- 
initiativer, der skal søsættes på både kort og langt sigt. Mål og delmål 
er blevet skrevet ned i en kommunikationsstrategi, som vil blive eva- 
lueret i slutningen af 2018.

I kommunikationsafdelingen forventer vi os meget af 2018, og vi 
glæder os til det arbejde, der ligger foran os.
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Den glade 
trøffel
I 2015 overtog vi driften af kantinen i Handicaporganisationernes 
Hus, da den daværende forpagter smed ’håndklædet i ringen’. De 
kunne ikke få økonomien til at hænge sammen, og husets mere end 
250 ansatte måtte ty til madpakker. Tanken, om at verdens mest 
tilgængelige hus skulle stå uden kantine, var ikke til at bære. Imi-
dlertid troede vi ikke selv på, at vi skulle kunne drive kantine markant 
bedre, så vi var nødt til at finde det, der kunne differentiere os og 
sikre os et supplerende indtjeningsben. Vi bød os til og fik forpagt-
ningen, men vi stillede som betingelse, at vi også fik lov til at drive 
og udvikle mødecenteret. Vi oprettede derfor et datterselskab med 
navnet ”Den glade trøffel Aps”. Selskabet er momsregistreret og står 
for den fulde drift af kantine og mødecenter. Vi har et tæt samarbejde 
med kommuner i nærområdet, så også personer på kanten af  
arbejdsmarkedet får en mulighed for praktik, læreplads eller ansæt-
telse i vores rummelige hus.

I 2017, efter godt to års drift, er mødecenteret nu både udviklet og 
markedsført, og priserne i såvel kantine som mødecenter er justeret 
til, således at selskabet samlet set producerer et overskud. Selskabet 
er indrettet på en sådan måde, at vi i praksis bespiser alle husets  
medarbejdere med tab. Dette tab hentes ind på driften af møde- 
centeret, hvor både interne og eksterne gæster bidrager.

Mødecenteret er topmoderne og kan ovenstående til trods drives på 
en sådan måde, at vi over for alle brugere er meget konkurrencedyg-
tige på både pris og kvalitet og det faktum, at vi ligger lige ved  
Høje-Taastrup Station og har ekstremt gode og gratis parkeringsfor-
hold til gæster, gør os ekstra attraktive. Og hvem vil ikke gerne se 
verdens mest tilgængelige hus, bygget i universelt design?
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Nyt år - nye 
udfordringer
2018 er allerede godt i gang, og vi forsætter udviklingen fra 2017. Vi 
er en samarbejdsorienteret organisation, der også fremadrettet vil  
arbejde for at sikre et samfund med afsæt i et liv med lige  
muligheder.
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Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Telefon: 39 29 35 55 
Email: dhf@danskhandicapforbund.dk 
Web: www.danskhandicapforbund.dk




