
Formandens beretning for regnskabsåret 2019 

2019. Et særligt år for Ligeværd. 
 
50- års jubilæum 
I Ligeværd kan vi se tilbage på et helt enestående år 2019. 
Gennem hele året var vores 50-års jubilæum en del af vores store foreningsarrangementer. 
Det gav anledning til, at vi har kunnet fortælle og genfortælle vores historie. I mange sammenhænge har vi 
oplevet, at når historiefortælling er bedst, kigger den ikke kun bagud men kan være med til at definere 
organisationens fremtid. Det samme har vi oplevet i jubilæumsåret. 
 
Selv om Hovedbestyrelsen havde valgt at holde festlighederne på et beskedent niveau, så blev det dog til 
en større jubilæumsreception på Aarhus Idrætshøjskole d. 2. august. Det var en dejlig dag, med mange 
besøg, gode taler og godt vejr. 
 
Årets første store arrangement  
Den 7. februar var ligeværds Hovedbestyrelse og politiske udvalg værter ved et møde i Vejle. Med til mødet 
var inviteret repræsentanter fra andre organisationer, Ligeværd arbejder sammen med. De samarbejdende 
organisationer var inviteret til at komme med et indlæg på mødet om deres arbejde med 
interessevaretagelse og med eksempler på aktuelle politiske emner. 
Første indlæg kom dog fra hovedbestyrelsesmedlem, formand for KL’s socialudvalg og borgmester i 
Roskilde, Joy Mogensen. 
Joy Mogensen beskrev socialområdets udfordringer, hvor ressourcer til det specialiserede område ofte er i 
konkurrence med ressourcebehov på de brede kernevelfærdsområder.  
Joy Mogensens indlæg kredsede også om mulighederne i Ligeværd og i et tættere samarbejde med KL. 
Direkte udtrykt lød det således fra KL-udvalgsformanden: ”Vi har brug for nogen som jer – der samler folk, 
så vi kan mødes og gøre noget sammen.”  
 
Det brede samarbejde 
Drøftelserne på mødet understregede behovet for de strategiske spor, hovedbestyrelsen har lagt over de 
seneste år, hvor det brede samarbejde er en prioriteret indsats, som skal knytte Ligeværd stærkere til både 
civilsamfund, kommuner og andre organisationer.  
 
Tankerne om det brede samarbejde var også temaet hos flere af de inviterede organisationer. Anni 
Sørensen, formand for LEV, gav udtryk for, at LEV i høj grad er interesseret i brede samarbejder og alliancer.  
Knud Aarup, medlem af hovedbestyrelsen og formand i Bedre Psykiatri betonede behovet for at genskabe 
tilliden mellem borgeren og systemet. Her spiller et samarbejde mellem de kommunale systemer og 
civilsamfundet en meget væsentlig rolle. 
Camilla Lydiksen, direktør i ADHD foreningen beskrev foreningens måde at arbejde med politisk 
interessevaretagelse. Foreningen har systematiseret arbejdet med medlemshenvendelser således, at det er 
det, medlemmerne henvender sig om, der er med til at definere de politiske emner, foreningen skal 
arbejde med.  
Direktør i CP Danmark, Mogens Wiederholt brugte STU alliancen som et godt eksempel på, at et 
velfungerende bredt samarbejde mellem en lang række forskellige organisationer kan gøre alle implicerede 
klogere. 
 
 
 



Bredt samarbejde og alliancer fortsatte med at blive et tema for Ligeværd i 2019 
 
Det brede samarbejde er fortsat en prioriteret strategi i Ligeværd.  
Arbejdet i STU-alliancen har udviklet sig til et unikt eksempel på, hvad brede åbne samarbejder kan. Siden 
vi sendte Rundbords-invitationen til en række organisationer i 2017, har denne samling af organisationer 
udviklet sig til at være en alliance med meget stor gennemslagskraft. Og i dag er alliancen en helt central og 
uomgængelig part i det politiske arbejde omkring STU. Alliancen har været med til at udvikle en helt ny 
måde at organisere samarbejdet mellem forskellige organisationer. Den uforpligtende organisatoriske 
struktur giver mulighed for åbne drøftelser. Disse drøftelsers fælles perspektiver samles i politikpapirer, 
som lægges til grund for en række møder med ordførere på Christiansborg og embedsmænd i 
Undervisningsministeriet. 
 
For Ligeværds vedkommende kan vi i dag se, at siden vi i sin tid udsendte den oprindelige invitation til 
rundbordssamtalen, spiller vi i dag fortsat en helt central rolle i alliancens arbejde. Vi sidder for bordenden 
ved alliancens møder og er en del af den arbejdsgruppe, der afholder møder med minister, politikere og 
embedsværk. Den centrale placering i alliancens arbejde betyder også, at det i overvejende grad er 
Ligeværd, man henvender sig til, når man ønsker alliancens bidrag i forskellige situationer. Og 
konkluderende kan man sige, at Ligeværds initiativ omkring STU-alliancen har placeret os som en helt 
central aktør på STU-området. 
 
Projektpartnerskaber 
Strategien omkring det brede samarbejde er også et vigtigt element i flere projektsammenhænge. I det 
nyligt afsluttede beskæftigelsesprojekt ViVirkR var samarbejdet mellem socialøkonomiske 
uddannelsessteder, kommuner og virksomheder helt centralt i forhold til projektets gennemførelse. I 2020 
fortsætter vi nogle af disse samarbejdsmodeller i det nye STU-overgangsprojekt Joballiancen. 
 
Udviklingsprojekter  
Ligeværd har haft stor succes med at gennemføre projekter med egentlige produktudviklingsprocesser. 
Siden vi for en del år siden udviklede app’en Digisafe, har vi skabt stor viden omkring inddragende 
udviklingsprocesser, hvor både unge med særlige behov og pædagogisk personale indgår i 
udviklingsarbejdet. I 2019 fik vi mulighed for at igangsætte udviklingsarbejde omkring to brætspil ’Stop 
identitetstyven’ og ’Solum Et spil om ensomhed, venner og fællesskab’. Dette udviklingsarbejde har givet os 
mulighed for at skabe værktøjer, der kan støtte de unge i samtaler om svære emner. De inddragende 
processer har også vist sig at give de pædagogiske medarbejder mulighed for at dele deres viden med 
hinanden.  
Det er i løbet af 2019 desuden blevet tydeligere, at også mange uden for Ligeværds sammenhæng bliver 
opmærksomme på de kompetencer og den viden om udviklingsprocesser, der genereres i Ligeværd. Denne 
opmærksomhed har affødt invitationer til en række sammenhænge og netværk. Heriblandt 
Digitaliseringsstyrelsens Netværk for digital inklusion, Finans Dk og Politiets Forum mod it-relateret 
økonomisk kriminalitet.  
Den eksterne opmærksomhed omkring Ligeværds udviklingsarbejde afspejledes senest i podcasten Lige 
Værd at vide d. 18. maj 2020 om den samtalesalon, Digitaliseringsstyrelsen har bedt Ligeværd om at 
udarbejde. 
  
Ligeværd Kompetence & Viden har med sine aktiviteter inden for messer og konferencer understøttet 
samarbejdet med kommuner. Her har det især været Kolding og Aarhus kommune vi har udviklet et tæt 
samarbejde med. Aktiviteterne i Ligeværd Kompetence og Viden understøtter også Ligeværds strategi på 
mange punkter. Konferencen ’STU træf’ samlede i 2019 over 260 deltagere fra en lang række kommuner og 
udbydere, hvilket ikke blot understøtter samarbejdet med eksterne parter, men også er med til at sikre 
øget synlighed for Ligeværd og sammenhængskraft og netværk på området. 



 
Politisk arbejde i 2019 
STU 
Det er tydeligt, at den organisatoriske omlægning Ligeværd gennemførte i 2018 har givet et styrket fokus 
på politisk interessevaretagelse.  
Som tidligere skrevet, så har Ligeværd placeret sig helt centralt i det politiske arbejde omkring STU. Vi har 
markant styrket vores relationer til en række partier og ordførere over et bredt politisk spektrum på 
Christiansborg. Disse relationer giver mulighed for meget direkte kommunikation af både officiel og mere 
fortrolig karakter. Ligeværd oplever i stigende grad at være sparring for både politikere og embedsværk. 
 
Beskæftigelse 
Ligeværd har gennem de seneste år vundet en større rolle på beskæftigelsesområdet. Gennem projekter, 
dokumenterede indsatser og analyser har vi opbygget en større og mere systematisk viden om 
beskæftigelsesindsatser for borgere med særlige behov. Det er gennem disse projekter lykkedes at aktivere 
den store viden om arbejdsmarkedsrettede indsatser, der findes i vores institutionelle bagland, hvor især 
de socialøkonomiske uddannelsessteder har vist sig som helt unikke træningsbaner for de unges vej til 
beskæftigelse. Gennem især ViVirkR er både muligheder og udfordringer på området blevet beskrevet. 
Disse beskrivelser og erfaringer indgår nu i videre udviklingsforløb og er ligeledes blevet brugt som indspil i 
det politiske arbejde. Tilblivelsen af den satspulje, som gav mulighed for projektet Joballiancen, skete med 
indspil af netop den viden, som er genereret gennem ViVirkR. 
 
Tema om ensomhed 
Denne beretning fremlægges, mens coronaepedemien fortsat har fat. Det har været udfordrende for 
mange børn, unge og voksne med særlige behov og gjort sårbarheder omkring ensomhed endnu tydeligere. 
Ligeværd temasatte problematikker omkring ensomhed allerede i 2019. Bladet Ligeværd bragte bl.a. en 
fyldig artikelserie om emnet. Og i 2019 fik vi mulighed for med støtte fra Socialstyrelse at udvikle 
læringsbrætspillet Solum – projekt ”Ud af ensomheden” https://www.ligevaerd.dk/ud-af-ensomheden/ 
 
Kommunikation 
En væsentlig forudsætning for at styrke Ligeværds politiske gennemslagskraft og de strategiske spor 
omkring samarbejde, synlighed og sammenhængskraft har været en styrket kommunikationsindsats. I 2019 
har der i særlig grad været fokus på at få skabt overblik og sammenhæng i Ligeværds mange 
kommunikationsindsatser. Ud over at vi har øget kommunikationsmængden har vi styrket den 
underliggende planlægningsindsats, så vi i højere grad kan bruge alle de mange historier, cases og input i 
strategisk planlagte indsatser. 
Udover det underliggende strukturelle planlægningsarbejde, har vi i 2019 givet begge blade, Ligeværd og 
UFL-bladet, nyt layout og harmoniseret det visuelle udtryk i alle vores udgivelser, så det, der udgives, har et 
fælles ’Ligeværd-udtryk’. 
Den øgede kommunikationsindsats er desuden kommet til udtryk i en helt ny kommunikationskanal. I 2019 
satte vi gang i udviklingsarbejde omkring produktion af podcast. I samarbejde med Lasse Mors og Mors 
Media har vi produceret en podcast serie om selvmordstanker blandt børn, som skal udgives i 2020. Og det 
nye podcastprodukt Lige Værd At Vide udkommer sammen med Ligeværd.online hver 14. dag og lyttes til af 
flere og flere. 
 
De tre medlemsforeninger: 
I Ligeværd er medlemmerne i de tre medlemsforeninger. Derfor er aktiviteterne her også vigtige for 
hvordan Ligeværd kan udleve sine målsætninger. Det er derfor godt at se, at der er gode 
udviklingsindsatser i alle tre foreninger. 
UFL: I UFL traf man i 2019 beslutning om, at medlemmer over 40 år overgår til et  seniormedlemskab. 
Samtidig er der sat gang i et omfattende udviklingsarbejde, der skal sikre et langsigtet perspektiv, så UFL 

https://www.ligevaerd.dk/ud-af-ensomheden/


kan vedblive at være et tilbud for alle unge med særlige behov. Dette arbejde har blandt andet økonomisk 
støtte fra Østifterne.  
LFN: Ligeværd Forældre og Netværk igangsatte i 2019 et arbejde omkring partnerskabsaftaler mellem LFN 
og uddannelsesstederne mhb. på at sikre viden om Ligeværds arbejde på uddannelsesstederne. 
Partnerskaberne formaliserer en løbende kommunikation og opmærksomhed omkring båre unges og 
forældres muligheder for støtte i Ligeværd. 
LFF: For første gang i mange år oplever Ligeværd Fagligt Forum en øget tilgang af medlemmer. 
Aktiviteterne omkring konferencer, messer og kurser medvirker til en øget opmærksomhed, ligesom det 
styrkede politiske arbejde gør det interessant for flere nye skoler og uddannelsessteder at blive medlem af 
Ligeværd Fagligt Forum. Foreningen har derfor intensiveret sit arbejde med at sikre sammenhængskraften 
mellem de forskellige skoletyper og sikre videndeling og kollegiale netværk.  
 
Et styrket Ligeværd 
I 2019 har Ligeværd fastholdt de seneste års fokus på de forandringsprocesser,  der har sikret stærkere 
strategisk styring, målrettet og forretningsdrevet kommunikation og udvikling af nye forretningsenheder. 
Denne udvikling har været med til at synliggøre Ligeværd i mange forskellige fora og arenaer og sikre en 
større politisk gennemslagskraft. Det har også været med til at ændre på arbejdsopgaver, ansvarsområder 
og ledelsestænkning. 
De senere år har på mange områder skabt et nyt Ligeværd. Et Ligeværd med en meget mere sammensat 
opgaveportefølje, som sikrer et bredere og stærkere aftryk på omverdenen. Med disse forandringer, har 
mange opgaver ændret karakter, og i den forbindelse besluttede vi i 2019 også at ændre ledelsens titler, så 
også de kom i overensstemmelse med de opgaver, som ledelsen varetager og på den måde sikre, at de er 
med til at signalere klarhed og professionalisme i relationerne til andre organisationer.   
 
Fremtiden. 
Vi er et godt sted. Det store arbejde omkring udviklingen af en ny organisation er kommet ind i en mere 
konsoliderende fase, hvor vi kan se udmøntningen af de ideer, der var afsæt for forandringsprocesserne. 
Vores aktiviteter i de forskellige foreninger og de projekter vi igangsætter gør, at vi kan fortsætte med at 
udvide vores netværk og samarbejdspartnere – og dermed skabe større gennemslagskraft og synlighed 
omkring foreningens formål. 
 
Konsolidering betyder imidlertid ikke stilstand. Vi har et formål, som hele tiden kalder på vores indsatser på 
områder, som antagelig altid vil være under pres. Men med den nye organisering af Ligeværd arbejde står 
vi bedre rustet til alle de opgaver, der kommer til kræve vores indsatser i fremtiden.  
Vi skal fortsat have høje ambitioner for Ligeværd indsatser og for den professionalisme, vi skal møde 
verden med. Der er fortsat mange mennesker – børn, unge og voksne, der har behov for et stærkt 
Ligeværd. Ligeværds dagen i februar 2020 var med til at tegne visionen for Ligeværd i formuleringerne om, 
at de strategiske spor omkring samarbejde, sammenhængskraft og synlighed skal sikre et Ligeværd, der 
stiller sig i spidsen for at skabe forandringer og forbedringer ved at sætte den viden i spil, som findes i 
organisationens bagland gennem orden ’Ledende, handlende, vidende’.  
 
Der vil fortsat være noget i forbindelse med organistionsforandringerne, der skal justeres, men jeg mener, 
at vi i dag kan se et Ligeværd, som står endnu bedre rustet til det fremtidige arbejde for børn, unge og 
voksne med særlige behov. 
 
Til sidst er der blot tilbage at rette en tak til alle, der gennem 2019 har ydet en indsats for Ligeværd og for 
den opgave, organisationen er sat i verden for. En særlig tak alle de personer, der har bidraget til at drive 
Ligeværds medlemsorganisationer og til Hovedbestyrelsens medlemmer. Tak til medarbejderne på 
sekretariatet for en meget stor og engageret indsats i det daglige arbejde. 
 


