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En organisation med mindre bureaukrati og 

mere fleksibilitet er målet med at sammen-

smelte de fire organisationer Skolesammen-

slutningen Ligeværd (SL), Foreningen af Ud-

dannelsessteder (FUS), Det Helhedsoriente-

rede Netværk DHI og Bo- og Udviklingsfon-

den for Borgere med Særlige Behov (BUS) til 

en enhed i Ligeværd.

- Vi har brug for en forenklet struktur, så 

vi kan udnytte vores ressourcer i foreningen 

optimalt. Organisationen skal gøres mere 

fleksibel, så vi kan frigive ressourcerne til de 

steder, hvor der er et aktuelt behov, siger for-

mand for Foreningsfællesskabet Ligeværd, 

Jørn Lehman Petersen, om årsagerne til at 

foreningens forretningsudvalg har arbejdet 

med en strukturændring af Ligeværd.

Den nuværende skarpe struktur med 

seks medlemsforeninger giver ekstra bureau-

krati, ekstra bogføring, ekstra revisionsud-

gifter og hvad der hører til at drive forenin-

gerne. Det er alt sammen aktiviteter som ik-

ke i sig selv bidrager til at løse udfordringer-

ne for den målgruppe Ligeværd er sat i ver-

den for at hjælpe: mennesker med særlige 

behov. Dertil kommer den udfordring, at i 

en kompliceret organisation, er det vanske-

ligere at undgå kommunikationsbrister, så 

initiativer og diskussioner ikke bliver koordi-

neret.

- Forslaget til strukturændring ligger i fin 

forlængelse af nogle skridt vi tog for lang tid 

siden, da vi oprettede foreningsfællesskabet 

Et skelsættende år for 

I 2017 vil der køre en proces i Ligeværds medlemsorganisationer om en grundlæg-
gende forandring af Ligeværds struktur. Målet med forslaget til ændringerne er, at 
gøre Ligeværd mere fleksibel i sit arbejde og give organisationen en bedre plat-
form at arbejde fra.
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turen yderligere med mere enkelhed, så vi 

bliver endnu mere effektive og vi får nem-

mere ved at udtale os om aktuelle og vigti-

ge politiske emner, forklarer Jørn Lehmann 

Petersen videre.

- Det handler om at få en stærkere or-

ganisation og dermed større vægt. Vi skal 

have en bedre platform til at være hørings-

berettigede, optræde samlet og udtale os 

om de politiske emner, der berører vores mål-

gruppe, og trænge igennem i medierne. Det 

vil gøre det mere enkelt og nemmere for Li-

geværd. En fælles stærkere platform vil og-

så gøre det nemmere for os at samarbejde 

med de andre organisationer, der er på om-

rådet for mennesker med særlige behov.

De tanker der foreløbigt ligger om struk-

turændringer er, at sammensmelte SL, FUS, 

DHI og BUS til én organisation med respekt 

for foreningernes forskelligheder og interes-

seområder. Herunder etableres en række fa-

ste emneorienterede udvalg – boligpolitisk 

udvalg, beskæftigelsespolitisk udvalg, sko-

lepolitisk udvalg, socialpolitisk udvalg - med 

repræsentanter fra de forskellige, interesse-

områder der er i Ligeværd. Landsforeningen 

Ligeværd og Unge for Ligeværd fortsætter 

uændret og berøres ikke direkte af ændrin-

gerne, men de kan deltage i arbejdet i de fa-

ste udvalg. Under de faste udvalg vil der væ-

re tilknyttet en række arbejdsgrupper, hvor 

alle – også interesserede fra andre organisa-

tioner – kan deltage.

- Forretningsudvalget har nu sat en pro-

ces i gang, hvor de forskellige bestyrelser og 

medlemmerne bliver inddraget i udviklings-

forløb, der forhåbentlig fører frem til, at vi 

sidst i 2017 kan præsentere en ny udgave af 

Foreningsfællesskabet Ligeværd. 
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