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Bilag 2.1                              Formandens beretning for regnskabsåret 2020 
 

Formandens beretning for regnskabsåret 2020 

Et år i undtagelsestilstand eller et år med nye udviklingsmuligheder? 
2020 vil nok for altid have Corona stående som overskrift. 

Den verdensomspændende pandemi har også sat sine tydelige aftryk på Ligeværd. En række 

arrangementer har måttet aflyses og/eller udskydes. Og mange af de aktiviteter, der skaber 

sammenhængskraft i vores organisation, har været umulige at gennemføre på grund af restriktioner og 

forsamlingsforbud. Disse aktivitetsbegrænsninger har ligeledes medført manglende indtægter. 

Vi er i nogen grad blevet kompenseret for de aftaler og udgifter, vi har været forpligtet på, og med en 

omlægning af indsatserne på kontoret og en målrettet ansøgningsindsats, der har tilvejebragt støttemidler 

til kompensation af forpligtende udgifter og til nye opgaver under Corona, er det lykkedes at komme ud af 

2020 uden de store økonomiske tab. 

Takket være strategiske og ledelsesmæssige beslutninger fremstår 2020 som et år med nye indsatser, 

udviklingsinitiativer, der de kommende år kan løfte Ligeværd op på et nyt niveau. 

Digitale møder. 
Vi har taget et kæmpespring ift. vores digitale mødemuligheder. Det, der ikke var muligt at gennemføre for 

godt et år siden, er en selvfølge i dag. I alle områder af vores forening er den digitale mødekultur blevet 

udviklet med rekordfart, og selvom vi må forvente og håbe, at vi vender tilbage til mere traditionelle 

mødeformer, så er det nok også forventeligt, at en eller anden form for digitalisering vil fortsætte, og 

hybridmøder og digitale stormøder er kommet for at blive. 

Unge i UFL gjorde en særlig indsats 

Et tilbageblik på 2020 viser, at digitaliseringen på mange måder kom til at holde hånden under mange af 

medlemsforeningernes aktiviteter. I UFL ramte pandemien hårdt, og mange unge har lidt under at være 

overladt til sig selv og ikke kunne komme i klubbernes fællesskaber. Med støtte fra bidragsydere som Tryg-

fonden, Velliv og Østifterne, samt en stor og målrettet indsats fra sekretariatet, og fra en række 

medlemmer i UFLs landsbestyrelse blev der skabt online baserede aktiviteter, der kunne skabe 

sammenhold og fællesskabsfølelse blandt klubbernes medlemmer. Trods de mange initiativer og 

vedholdende indsatser på de sociale medier har det været tydeligt, at de digitale aktiviteter ikke erstatter 

de fysiske møder og samværet i klubberne. Alle glæder sig derfor også over, at vi nu kan lukke op for 

klubaktiviteterne igen. 

Det politiske arbejde 
Trods de begrænsninger pandemien har sat, er det lykkedes at intensivere det politiske arbejde i 2020. 

STU 

Ligeværd har ydet en intens indsats i STU-alliancen, hvor det politiske arbejde blandt Christiansborgs STU-

ordførere sikrede lydhørhed og anerkendelse af alliancens synspunkter, som de blev fremlagt i et 
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politikpapir i efteråret. Her fremførte alliancen fire områder, hvor konkrete løsninger ville kunne rette op 

på væsentlige udfordringer. Det drejer sig om en lovmæssig styrkelse af de unges indflydelse på eget 

uddannelsesvalg. Et opgør med sammenblanding af aktør og myndighedsroller i visitationsudvalgene. Et 

forslag om, at der etableres en brugervendt informationsportal, hvor alle STU-tilbud er forpligtet til at 

oprette sig. Og til sidst et dialogbaseret kvalitetstilsyn, der skal kontrollere undervisningskvaliteten i de 

enkelte tilbud. 

Alliancens politiske arbejde og gennemslagskraft blev for alvor synlig under et udvalgssamråd med 

undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil d. 4. februar 2021, hvor både ordførere og minister 

anerkendte, at arbejdet fra både STU-alliancen og Ligeværd kunne danne grundlag for de kommende 

politiske beslutninger på området. Samrådet gav desuden næring til spekulationer om en evt. ny 

finansiering af STU’en. Dette emne har Ligeværd Fagligt Forum arbejdet videre med i år, og udarbejdet et 

notat, der nu danner grundlag for et politisk arbejde i STU-alliancen. 

Tillidsbroen og Retssikkerhedsalliancen 

I 2020 tog Ligeværd sammen med organisationerne BHOV og For Lige Vilkår initiativ til Tillidsbroen. 
Tillidsbroens formål var at skabe et forum for en åben og konstruktiv dialog, der både anerkender 
udfordringen med en voksende mistillid mellem borgere og velfærdsinstitutioner, og som samtidig 
nysgerrigt afsøger nye veje til at bygge bro over denne tillidskløft på handicapområdet. 
 

Den 19. februar 2020 inviterede vi en bred gruppe af organisationer til det første møde. Vores ønske var at 

samle både interesseorganisationer, professionelle og politikere til rundbordssamtale, så perspektiverne på 

såvel problemet som på løsningerne kunne blive så mangfoldige som muligt.  

Efter det første møde var der interesse blandt de deltagende organisationer for at forsætte dialogen. Dog 

satte Corona en stopper for det næste møde, der var planlagt i september 2020. Arbejdet med Tillidsbroen 

gik dermed i stå, da det var vores vurdering, at mødeformen fordrede fysisk fremmøde. 

Blandt de deltagende organisationer i Tillidsbroen var embedsfolk fra KL, organisationer for kommunale 

chefer samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer. Disse organisationer er senere gået 

sammen om et nyt initiativ, der tager opfordringen og udfordringen fra Tillidsbroen op i en ny 

alliancesammenhæng i 2021, der har fået navnet Retssikkerhedsalliancen.  

Det er med glæde, at Ligeværd har taget mod invitationen til at deltage i Retssikkerhedsalliancen, og at 

arbejdet med at styrke tilliden på handicapområdet nu løftes videre at to store organisationer. I Ligeværd 

vil vi derfor ikke længere fortsætte arbejdet med Tillidsbroen i en alliancesammenhæng, men fortsætte et 

tæt samarbejde mellem de stiftende tre organisationer. 

Inklusion i folkeskolen 

Hovedbestyrelsen har i 2020 godkendt og allokeret ressourcer til et strategisk arbejde på 

inklusionsområdet, der igangsættes i starten af 2021.  

Beslutningen sker ud fra en oplevelse af, at mange af de elever, som vi møder i Ligeværd på 

specialefterskoler og STU, har haft en svær tid i folkeskolen. Her har de har kæmpet for at blive en del af 

såvel de faglige som de sociale fællesskaber. En kamp, som desværre ofte ikke lykkes for disse unge, og som 

derfor rammes af mistrivsel, ensomhed og skolevægring. Vores ambition er at komme til at påvirke 

debatten på inklusionsområdet på en måde, der gør op med den grundlæggende forestilling om, at 

årsagerne til at børn ikke trives og lærer ligger i børnene selv og deres personlige udfordringer. Vi vil i 
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stedet sætte en ny dagsorden og skabe en ny fortælling om inklusion, der understreger, at inklusion er alle 

børns ønske, og at det er skolens og de voksnes ansvar at skabe mulighed for, at børn kan deltage i 

inkluderende fællesskaber. Som udgangspunkt går vi ydmygt til opgaven og håber at kunne være med til at 

samle et bredt felt af aktører, der fra forskellige vinkler kan perspektivere området. I 2021 styrker vi vores 

viden på området ved at indgå et tættere samarbejde med forældregruppen BHOV om at sikre 

inklusionsforældres stemme i Ligeværd. Der er desuden indledt et samarbejde med ADHD-foreningen om 

at starte en inklusionsalliance med mødeaktiviteter i 2021 og frem.  

Joballiancen 

Igennem de senere års projektarbejde har Ligeværd styrket sin generering af viden på og om 

beskæftigelsesområdet. I 2019 afsluttedes projekt- og udviklingsarbejdet i ViVirkR, der udviklede modeller 

for effektive og virksomhedsrettede ressourceforløb. Erfaringerne herfra er det lykkedes at bygge videre på 

i det nuværende model-projekt Job-alliancen, der udvikler modeller for smidige overgange fra STU til 

beskæftigelse for en gruppe på 140 STU-elever. 

Ligeværds beskæftigelsesrettede arbejde indsamler en bred vifte af erfaringer fra en række 

uddannelsessteder. Disse erfaringer vil i den kommende tid blive sat i spil i et politisk arbejde for generelt 

at styrke beskæftigelsesindsatser for borgere med særlige behov. 

Konklusion på årets arbejde 
De tre strategiske spor omkring sammenhængskraft, samarbejde og synlighed står fortsat stærkt som 

foreningens retningsgivere. Vi har styrket samarbejdet på tværs i foreningsfællesskabet, hvor der i endnu 

højere grad arbejdes sammen om at løse fælles opgaver. De enkelte foreninger understøtter hinandens 

strategier og udviklingsplaner. Blandt de enkelte foreningers medlemmer, har den øgede digitalisering vist 

nye muligheder for agile og hurtige kommunikationsveje, der har styrket inddragelse og fællesskabsfølelsen 

blandt medlemmerne. 

I 2020 har vi styrket vores samarbejde med andre organisationer. Der er således etableret nye 

samarbejdsflader inden for nye indsatsområder, og de alliancebaserede samarbejdsfora er både blevet 

flere og blevet styrket. 

Ligeværd har styrket sin synlighed gennem 2020. Dette kan nok primært tilskrives det styrkede politiske 

arbejde, aktiviteterne i Ligeværd Kompetence og Viden og en målrettet kommunikationsindsats. Den øgede 

synlighed har blandt andet givet anledning til en tydelig medlemstilgang blandt foreningens 

institutionsmedlemmer. Den kan også aflæses i, at Ligeværd i endnu højere grad er tilstedeværende i 

mediernes debatter, hvor vi nu oplever, at vi bliver opfordret til at deltage i store debatserier.  

Fremadrettet perspektiv 
Et tilbageblik på 2020 synes af vise, at en krise kan bruges konstruktivt til ny udvikling. Ligeværd kommer 

ikke ud af året svækket, men derimod styrket på en række områder. Med de strategiske pejlemærker kan vi 

fortsætte foreningens arbejde på et styrket niveau. 

I 2021 vil vi fortsætte arbejdet for, at foreningen sætter et endnu stærkere aftryk på de store 

velfærdsdagsordener, der vedrører børn, unge og voksne med særlige behov. Trods års intensivt arbejde 

med synlighed og gennemslagskraft må vi konstatere, at der fortsat er behov for at sikre foreningen en 

bred synlighed i befolkningen, så alle de personer, der har berøring med problemfelter, Ligeværd arbejder 

med, har kendskab til vores organisations arbejde og har let ved at finde os og den støtte, vi kan give dem. 



4 
 

Et større og bredere kendskab fordrer styrkede kommunikationsindsatser rettet mod en bredere 

offentlighed. En opgave i 2021 bliver at sikre finansiering til disse opgaver, så vi har ressourcerne til at 

skabe den ønskede synlighed. 

Med synlighed kommer borgerhenvendelserne. I de senere år har vi oplevet et øget antal 

borgerhenvendelser til vores rådgivningstjeneste Ligelinje. Udviklingen her har betydet, at vi de seneste år 

har oplevet en tidobling af henvendelser. Vi har desuden oplevet, at vi nu ikke kun får henvendelser fra 

forældre og borgere, men at vi også bliver brugt af kommunale medarbejdere, der føler, at de presses til 

dårlig eller forkert sagsbehandling. Vi må forudse, at presset på Ligeværds rådgivningsarbejde vil fortsætte i 

de kommende år, hvilket vil kræve yderligere ressourcer til denne indsats.  

Ligeværds målrettede udviklingsarbejde de senere år har sikret foreningen bred anerkendelse for både det 

politiske holdningsbearbejdende arbejde og for foreningens konstruktive arbejdsformer. Dette arbejde skal 

vi fortsætte, så vi i årene fremover kan blive i stand til at bidrage med endnu flere sammenhængende, 

effektive og kvalificerede produkter og processer. 

 

 


