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Kære Troels Lund Poulsen
Mange tak for dit besøg på Det Centrale Handicapråds møde den 6. juni. Vi er glade for den
konstruktive og åbne dialog om udfordringer og mulige løsninger på handicapområdet.
Også tak for invitationen til et møde, når I er kommet længere med regeringens beskæftigelsespolitiske udspil.
Som bekendt har rådet sendt forslag til, hvordan man med revisionen af LAB-loven kan forbedre mulighederne for beskæftigelse af personer med handicap. Til regeringens kommende udspil, er der derudover nogle problemstillinger, som er vigtige. Nogle af problemstillingerne relaterer sig til Beskæftigelsesministeriets ressortområde, mens andre går på
tværs af ministerområder. Vi håber, I kan medtage begge dele i arbejdet, da det er nødvendigt med en tværgående indsats, hvis udfordringerne for personer med handicap skal løses.
Jeg har vedlagt et notat med de initiativer, som vi anbefaler medtages i det kommende udspil. Det drejer sig om:
•

•
•
•
•

•

”Borgeren i centrum” forudsætter, at man laver systematiske målinger af borgerens oplevelse af sagsbehandlingen i den enkelte afdeling og mere generelle tilfredshedsmålinger på
hele forvaltninger.
Styrket beslutningskompetence til rehabiliteringsteams og den koordinerende sagsbehandler kan forenkle sagsbehandlingen.
Virksomhederne skal have større opmærksomhed på personer med handicap som en aktiv
del af arbejdsstyrken. Dette kan ske via CSR-arbejdet
Handicaporganisationernes specifikke viden om de forskellige former for handicap kan bringes bedre i spil for både kommuner, virksomheder og personer med handicap selv.
Det er vigtigt at øge personer med handicaps uddannelsesniveau, da det har en særlig stor
betydning for beskæftigelsesmulighederne. Der er brug for fleksibilitet i uddannelsesforløbene, mere viden om kompensationsmuligheder og lettere adgang til nødvendige hjælpemidler og støtte i overgangssituationer mellem forskellige uddannelser og uddannelse og
arbejdsmarkedet.
På tværs af forslagene spiller jobcentrene en central rolle. Der er brug for en generel sikring
af, at jobcentrene har de rette kvalifikationer, herunder den nødvendige viden.

Er der spørgsmål til beskrivelserne i notatet hjælper rådets sekretariat meget gerne.
Vi ser frem til de videre drøftelser efter sommerferien.
Med venlig hilsen

Anette Laigaard
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