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Til 

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen 

DA v. Jacob Holbraad 

LO v. Lizette Knudsen 

 

 

Vedr. bortfald af muligheden for dispensation fra rimelighedskravet 

(Forsøgsbekendtgørelse af 16. december 2015) 

_______________________________________________________________ 

 

Dansk Handicap Forbund har i en menneskealder arbejdet for et liv med lige 

muligheder for alle mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Forbundet 

gør desuden sin indflydelse gældende i en række eksterne styrelser, råd og 

organisationer – både herhjemme og i ulande. 

 

At tage ansvar i sit eget liv, at være en del af et fællesskab på arbejdspladsen, 

og at opleve at man tjener sine egne penge, det er helt afgørende for alle 

mennesker – også for mennesker med handicap. Desværre er arbejdsmarkedet 

ikke altid indrettet for mennesker med handicap, og derfor står alt for mange i 

dag ufrivilligt uden for arbejdsmarkedet – uden mulighed for at tage del i det 

sociale arbejdsfællesskab og uden mulighed for at tage økonomisk ansvar i 

eget liv og med en afhængighed af offentlige ydelser. 

 

Vi har fra Dansk Handicap Forbunds side set den spirende opvækst af social-

økonomiske virksomheder som et afgørende element i løsningen af det 

paradoks. De socialøkonomiske virksomheder er for os en vej tilbage på 

arbejdsmarkedet. Det er blandt andet her, vi ser et begyndende arbejdsmarked 

for mennesker, der ellers har stået udenfor. Vi ved godt, at området stadig er 

relativt lille. Men perspektiverne kan være store – eller de kunne være store, 

hvis der vises lidt storsind, paraderne sænkes en smule og man overvejer, om 

socialøkonomiske virksomheder nu også udgør så stor en trussel mod det 

danske arbejdsmarked, at det – ellers fornuftige – rimelighedskrav også skal 

fastholdes over for de virksomheder, der netop har til formål at beskæftige 

mennesker, der ellers ville stå udenfor. 

 

Fra Dansk Handicap Forbund vil vi foreslå, at man vælger at lægge sig op af 

den registreringsordning, der blev vedtaget sidste år. Derved sikres der mod 

misbrug, hvis man beslutter at undtage de socialøkonomiske virksomheder fra 

rimelighedskravet. Vi ved godt, at det sikkert vil stride mod nogle faste 

principper – men hvis vi ikke tør gå andre veje, hvis vi ikke har mod til at turde 

give plads, og hvis man ikke ønsker at være lidt mere nuanceret, så sker der 

intet. Så vil mennesker med handicap også de kommende år stå udenfor og se 

ind på det arbejdsmarked. 

 

I håb om, at I også vil give os lidt plads. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Olsen, landsformand 

 


