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Tirsdag den 9. sep-

tember 2014 havde 

Aarhus Kommune i 

samarbejde med LEV 

Aarhus og Landsfor-

eningen Autisme, 

Østjylland, indbudt 

unge voksne med 

et handicap og de-

res pårørende i 

Aarhus til et informati-

onsmøde om kontanthjælpsreformen, fleksjobreformen og før-

tidspension.

Kommunen har med dette initiativ været nytænkende i for-

hold til at møde borgernes behov for information og initiativet by-

des velkommen.

Der var et rigtig godt fremmøde til arrangementet, dog pri-

mært af fagpersoner. 

Deltagerene blev på Power Point-slides ført igennem de grund-

læggende økonomiske betydninger af reformen med suppleren-

de eksempler og en lille film som afslutning på oplægget. Filmen 

gav et godt billede af nogle af succeshistorierne om unge voksne 

med handicap, der via forskellige initiativer er blevet en del af ar-

bejdsmarkedet. 

Der var efter mødet delte meninger om indholdet, som dog 

både fagperson, Inge Christensen, og pårørende, Lise Windfeld 

Bornerup, begge mente, ramte alt for bredt og indeholdte en mas-

se lange ord, som målgruppen ikke kan forholde sig til. 

Inge Christensen syntes som fagperson, at det var rigtig godt 

at få skabt et bedre overblik over de muligheder, der er for den 

målgruppe hun arbejder med: - Det gav en bedre baggrundsvi-

den om de forskellige tiltag, der er kommet og de muligheder, 

der kan være, for dem vi har med at gøre.

- Et informationsmøde som dette er en rigtig god idé, men de 

skulle have delt det op i flere møder for henholdsvis de unge og 

deres pårørende og for fagpersonerne. Jeg må indrømme, at jeg 

er glad for, at det ikke lykkes mig at lokke mit barnebarn med. 

Han ville ikke have fået noget som helst ud af det og var nok sna-

rere blevet frustreret og ville aldrig tage med til lignende igen, si-

ger Lise Windfeld. 

et godt initiativ 
– der skal udvikles
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Der var i indbydelsen lagt op til at danne temagrupper for de 

enkelte områder, som dog ikke blev til noget, da der var for stort 

et tidspres. Noget arrangørerne til en anden gang bør tage mere 

i betragtning. 

- Jeg havde glædet mig til temagrupperne, da det jo er her, 

man virkelig får mulighed for at finde ud af mere. Der ville de un-

ge fra informationsmødets oprindelige målgruppe også kunne ha-

ve fået meget mere ud af det og føle, at de blev hørt, siger Inge 

Christensen. 

- Det var netop i sådan et set-up, at det virkelig ville have gi-

vet noget. Det kunne være en god vej at gå med et lignende ini-

tiativ. 

Lise Windfeld foreslår også, at kommunen kan lave et spørge-

skema og forventningsafstemme eksempelvis på Kommunens 

hjemmeside om, hvad folk gerne vil komme og vide mere om, så 

informationsmøder kan målrettes mere i fremtiden.

Lise Windfeld kunne godt have tænkt sig, at mødet havde væ-

ret mere orienteret mod, hvad en ung eller pårørende kan gøre 

for at finde oplysninger som behandlingstider og fokusområder i 

forhold til ens egen sag. 

- Jeg ved egentlig ikke hvor meget klogere, jeg er blevet. De 

informationer, der blev fremlagt, er nogle jeg alligevel selv er nødt 

til at søge, fordi mit barnebarns sag, som alle andre sager, be-

handles individuelt. Det kunne have været rart, hvis mødet havde 

været mere handlingsorienteret i forhold til f.eks. behandlingsti-

der, og hvornår pårørende skal sætte ind og begynde at henven-

de sig til nogen.

Konklusionen er, at der helt sikkert skal bakkes op om lignen-

de initiativer fra kommunernes side.  Anbefalingen er dog, at gø-

re det mere målgruppeorienteret, afsætte mere tid og fremlæg-

ge reformerne på en mere spiselig måde. Kommunen kunne f. 

eks. bruge filmen om de unge fra målgruppen som oplæg til at 

fortælle mere om deres gang igennem systemet, hvordan de er 

kommet fra a til b, og hvilken betydning det har haft for dem i 

forhold til kontanthjælp, fleksjob eller førtidspension.

Som Lise Windfeld foreslår, kan kommunen med fordel lave 

materiale, som Ligeværds egen pjece ”Find vej til dine mulighe-

der”, som kan findes på vores hjemmeside www.ligevaerd.dk.

Du kan også finde slides fra informationsmødet på vores hjem-

meside under materialer. 

Lise Windfeld


