Referat af generalforsamling 2022 den 29. marts kl 19:30 på Zoom.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller: Valgt som dirigent blev Pernille Baungaard, der
konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Valgt som referent blev Julie Kyndesgaard
2. Bestyrelsens beretning blev vedtaget. Se beretningen nedenunder
3. Fremlæggelse og godkendelse af For Lige Vilkårs reviderede regnskab og budget. se
nedenunder. Begge dele blev godkendt
4. Fastsættelse af medlemskontingent: Det forslås at beholde det på 200 og dette blev
vedtaget
5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse: På valg var Formand Ulla Hovgaard Ramlau og Karen Bue, der modtag
genvalg ved akklamation. Nyvalgt blev Louise Garby- Holm også ved akklamation.
7. Eventuelt: intet

___________________________
Dirigent Pernille Baungaard

BILAG
Årsberetning For Lige Vilkår 2021 samt pejlemærker 2022
For Lige Vilkår er en landsdækkende og diagnose-tværgående forældreforening. Foreningens
formål er at rådgive og støtte familier med børn med handicap eller kronisk sygdom, så forældrene
kan få mere overskud til det udsatte barns trivsel og udvikling og til resten af familien, som også er
i en udsat position.
Vi giver forældrene konkrete råd og værktøjer, der fx kan lette hverdagen med barnet og
samarbejdet med kommunen. Derudover skaber vi netværk mellem forældrene, så de kan hjælpe
hinanden på tværs, få et fællesskab med og energi af at være blandt ligesindede.
Denne årsberetning byder på en kort opsummering af året der er gået, en opfølgning på de
pejlemærker, vi vedtog ved sidste års generalforsamling og endelig gennemgår vi i foreningen tal
og aktiviteter.

STATUS 2021 DET HAR VI OPNÅET
I november fejrede vi vores 4. fødselsdag og 2021 er således det fjerde hele år som forening. Året
har været kendetegnet ved, at vi har haft mange aktiviteter og har fået styrket vores
organisatoriske og politiske ståsted. Vi har fået fastansat de to sekretariatsledere, Julie
Kyndesgaard og Pernille Baungaard og er flyttet på eget kontor i Valdemarsgade. Det har betydet
et betydeligt løft i professionalisering og fremdrift af foreningen.

Politisk har året (især første del af året) været hektisk. På generalforsamlingen har vi fået vedtaget
foreningens politiske program, som har været rettesnor for vores interessevaretagelse igennem
året. For Lige Vilkår er meget begejstret for, at der blev en markant politisk debat i kølvandet på
borgerforslaget om at flytte handicapområdet fra kommunerne, men støttede ikke selve
forslaget. Det har givet lidt bølgeskvulp i form af debat med nogle få medlemmer, men det har
også været med til at gøre foreningens fundament krystalklart.
Sidste år skrev vi, at COVID 19 fyldte meget, og det har den desværre også gjort i 2021. I 2020 kom
det hele bag på os (alle), men i 2021 har vi haft en erfaring at trække på i planlægning og afvikling
af aktiviteter. Især har online-formatet til foredrag vist sin styrke og er blevet inkorporeret som en
fast del af vores tilbudsvifte.
I 2021 har vi primært haft fokus på:
Afvikling af de mange aktiviteter i forbindelse med projektet Ny-diagnosticeret
hvad nu?
Vedligehold af foreningens kerneydelser; online- og telefonrådgivning, bisidderhjælp,
netværk mellem forældrene og kursusaktivitet
Medlemshvervning
Opbygning af netværk og etablering af samarbejde med andre relevante aktører
Professionalisering vores sekretariat
At udbygge samarbejdet med fonde, som kender os i for vejen
At sikre finansiering af aktiviteter i 2021 og 2022
Ligesom sidste år har vi afsluttet året med en øget omsætning og en næsten sikker finansiering af
alle aktiviteter i 2022.
For 2021 havde vi fastsat følgende pejlepunkter:

PEJLEMÆRKER 2021
STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNERE: FONDE, FORENINGER & KOMMUNER
Pejlemærke: I 2021 vil vi fokusere på at udvikle samarbejdet med eksisterende partnere og
bidragsydere:
Fonde: Nordea-fonden, PFA Brug Livet Fonden
Foreninger: Mødrehjælpen (bl.a. Ny-diagnosticeret hvad nu?). Ligeværd og BHOV (Tillidsbroen og
strategisk sparring). COK (oplæg og kurser).
Kommuner: Københavns Kommune (undervisning og samarbejde omkring vision). Tåstrup
Kommune (indledende møde i Q2-2021)
Resultat:
Fonde
Bestyrelsen har lagt en stor arbejdsindsats at udvikle og sikre organisationens fremtidige
aktiviteter. Vi havde som mål at opnå dialog med 2-3 fonde som ikke kendte os i forvejen og
præsenterer projekter for dem. Dette er ikke sket i 2021, men arbejdet er aktuel godt i gang, og

det er et mål, der opfyldes i 1 og 2. kvartal af 2022. Der foreligger grundansøgninger klar på 3 store
projekter, som skal tilpasses en eventuelt fond.
Dette pejlemærke videreføres dermed i 2022.
Foreninger
Vi har haft en løbende dialog med Mødrehjælpen dels om Ny-diagnosticeret hvad nu? og dels
om andre projekter fx at finde småbørnsfamilier, der vil bidrage til Mødrehjælpens platforme og
lade sig interviewe om livet med et barn med diagnose. Derudover har vi holdt møde med Decibel,
Børn og unge med høretab primært for at høre om hinandens arbejde og arbejdsform, men også
for at etablere en kontakt med henblik på samarbejde i de tilfælde, hvor det kan være til gavn.
Københavns Kommune/BCH: Vi har i året der er gået udviklet og afviklet kursus for
medarbejderne i Borgercenter Handicap. Kurset er et dialogbaseret kursus med 2 modul af 3
timer, og vi har afholdt 4 kurser i alt. Det første blev afholdt via Zoom i juni, mens de sidste 3
foregik fysisk. Det har været utrolig spændende og udviklende at undervise og tale med de ansatte
i et rum, hvor skuldrene er nede, og hvor vi arbejder på at forstå hinanden. Sagsbehandlerkurset
er blevet evalueret af deltagerne og vi har en kvalitativ evaluering sammen med lederne fra
handicapcentret. Overordnet var der er stor tilfredshed, med kursets indhold en tilfredshed vi
også deler.
Vi har udviklet salgsmateriale og er klar til at komme ud med kurset i mange andre kommuner
herunder genoptager vi dialogen med Tåstrup Kommune, hvor vi desværre ikke fik gennemført
møde i 2021.
Dette pejlemærke videreføres dermed i 2022.
Socialpolitisk topmøde ved SL: Mødet handlede primært om psykiatrien og lå i september.
Sekretariatet deltog.
Retsikkerhedsalliancen: Den er nu stadig i dvale efter at KL i juni indgik en katastrofal
økonomiaftale med regeringen. KL gik efter at få 5 mia. til handicapområdet, men fik 0. I stedet
glædede de sig over at kommunerne endeligt havde fået lov til at vægte økonomien på lige fod
med den faglige vurdering, når diverse foranstaltninger skal bevilges i kommunerne 1. Det blev for
meget for DH, og de udbad sig en tænkepause. Alliancen har ikke mødtes siden, selvom der har
været optræk flere gange. Om vores egen deltagelse har vi som udgangspunkt, at vi er hverken
store nok til at lægge en alliance ned eller holde den flydende, så vi følger med og ser, hvad der
sker. Vores udgangspunkt er jo at vi altid samarbejder med dem, der vil samarbejde med os. Med
andre ord, når vi bliver indbudt igen, så deltager vi og vil påvirke arbejdet i en retning, der
stemmer overens med foreningens politiske program.

OFFENTLIG FINANSIERING
Pejlemærke: At opnå finansiering fra ULFRI, PUF, Pårørendekonsulentpuljen og Handicappuljen og
at komme på finansloven

Resultat: 2021 er det første år, hvor vi har opnået de såkaldte ULFRI-midler. Der er driftsmidler
fremfor projektmidler hvilket vi virkelig har mangle i organisationen. Som ventet har vi fået
midler fra Handicappuljen til søskendekurser. Vi er igen med i PUF som finansierer vores
bisidderkorps og online-forum. Desværre har vi ikke fået del i den udmeldte pulje til
pårørendekonsulenter. Vores ansøgning mødte alle kriterier, men der har været mange ansøgere,
så vi blev valgt fra. Arbejdet med at komme på finansloven er ikke noget, der er arbejdet videre
med i 2021. Vi vil bede den nye bestyrelse tage en drøftelse af, om vi skal forfølge det mål i 2022.
Det ville på alle måder være dejligt at blive sikret en driftsfinansiering, men det kræver også meget
tid og ressourcer.

MÆRKESAGER & INTERESSEVARETAGELSE
Pejlemærke: at øge fokus på interessevaretagelse og udarbejde politisk program
Resultat: Ved sidste generalforsamling blev foreningens politiske program vedtaget og med afsæt i
det har vi fortsat samarbejdet med Ligeværd og BHOV under navnet Tillidsbroen. Vi havde i starten
af 2021 møde med samtlige partiers relevante ordfører på området med vores bud på, hvad der
kunne iværksættes af tiltage for rette op på socialområdet.
I november har vi holdt møde med Trine Frederiksen, der er kontorchef på Kontor for Handicap og
og tilgang til at hjælpe vores medlemmer. Socialstyrelsen kvitte
et møde med Social- og Ældreministeren. Mødet er flyttet et par gange, men er nu planlagt til 14.
marts 2022.
Vi er blevet invitereret med i Inklusionsalliancen, som fokuserer på, hvordan vi sikrer inklusion, så
fællesskabet fungerer og at de børn der skal inkluderes, føler sig som en værdifuld del af
fællesskabet. Der er tale om inklusion i almene og specialiserede skoler altså hele folkeskolen. Vi
oplever det som meget værdifuldt at være med. Det er et område vi bør fokusere mere på i 2022,
da det er et område, der fylder mere og mere i vores rådgivning.

. 12 kommuner har deltaget i
projektet, der omfattede to forskellige modeller for bedre koordination hhv. Én familie, én
indgang og Sammen om familien. Modellerne har vist nogenlunde identiske resultater, som
overvejende har været positive. Vi bider særligt mærke i denne udtaleles fra en deltagende familie
af vores medlemmer; mangel på sagsbehandling. De to modeller skal udbredes i op mod 25
kommuner fra 2022 til 2024 og er en del af Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram på
børneområdet.
I 2021 er vi blevet inviteret med i endnu en følgegruppe hos Socialstyrelsen i projektet
Mestringsindsats for søskende til børn med handicap. Indsatsen består af et kort forløb, som har
fokus på at hjælpe børnene til at sætte ord på de spørgsmål og de følelser, der presser sig på, og i

-16 år,
der ikke selv har et handicap, og som er søskende til et barn/børn med handicap. Den sekundære
målgruppe er forældrene som deltager i interventionen. Projektet gennemføres af Socialstyrelsen i
et samarbejde med seks-otte kommuner i perioden 2022-24.
Vi har overordnet set mødt vores pejlemærke ift. interessevaretagelse. Men den praktiske
afvikling af medlemstilbud tager en stor del af vores tid og dermed levnes der ikke så meget tid til
interessevaretagelse, som vi kunne ønske os. Når det er sagt, så står vi inde for prioriteringen af
først og fremmest at varetage de primære behov hos medlemmerne og kan med de nuværende
ressourcer ikke gøre det anderledes.

LANGSIGTET FINANSIERING
Pejlemærke: At opnå langsigtet finansiering
Resultat: Vi har et godt udgangspunkt for 2022, men der er ikke umiddelbart er stærk finansiering
på plads for 2023 og 2024. Det bliver derfor en høj prioritet i 2022 at sikre dette. Derfor skal vi
have vores 3 store basisansøgninger ud og leve. Vi har i 2022 opnået en samlet finansiering fra
eksterne samarbejdspartnere på 1,3 mio. Dette er en stigning på knap 300% siden 2020 (456.000).
Finansieringen er fordelt på fonde (672.000) og Socialstyrelsen (652.000). Vi arbejder stadig på at
etablere kontakt med andre større fonde omkring vores 3 ansøgninger, som kunne give os et
betydeligt løft, som tidligere nævnt.
SEKRETARIAT
Pr. 1. september 2021 er vi flyttet ind på vores nye kontor i Valdemarsgade 8, hvor vi lejer et
kontorlokale hos Skole & Forældre. Samtidig er både Pernille og Julie blevet ansat som
sekretariatsledere med hver deres område. Det har løftet sekretariatet og For Lige Vilkårs arbejde
generelt.
MEDLEMSHVERVNING
Pejlemærke i 2021: At få 250 nye medlemmer.
Resultat: Vi fik 251 nye medlemmer i 2021 så målet om 250 er nået. I 2021 ryddede vi op i ikkebetalende medlemmer fra 2019 og 2020 og sagde derfor farvel til omkring 200 medlemmer.
Nettotilgangen har således været godt 50 medlemmer.
Pr. 31/12 2021 havde vi 703 medlemmer. Det er vores erfaring, at en del bruger vores tilbud i en
periode med udfordringer for derefter at melde sig ud, når de er igennem den svære sag eller
periode. Vi har haft et enkelt målrettet medlemsgenererende aktivitet, hvor deltagelse krævede
medlemsskab (Forstå din sagsbehandling med Linda Klingenberg), hvilket gav omtrent 100 nye
medlemmer. Vi kan også se, at de aktiviteter, der ikke kræver medlemskab giver nye medlemmer
(fx Ny-diagnosticeret og foredrag om søskende), dog ikke i samme omfang.
I 2022 vil vi fortsætte med at gennemføre medlemsgenererende aktiviteter.

MEDLEMSTILBUD

I 2021 har vi for alvor fået fast grund under fødderne i forhold til, hvad der er foreningens DNA.
Kendetegnet for foreningen er først og fremmest de fire kerneværdier (faktuelle,
samarbejdsvillige, handlekraftige og fremadskuende). Disse værdier står tydeligt, og danner
dagligt grundlag for de beslutninger vi træffer.
Det samme gælder
. Vi vil være den forening, man henvender sig til
for at kunne få hjælp med kort varsel og med en lav indgangstærskel. Med andre ord; vores
berettigelse og appel til eksisterende og kommende medlemmer, skal fortsat være den meget
enkle adgang til en bred vifte af hjælp for et lavt medlemskontingent.
Med de to elementer som fundament er det enkelt for os at planlægge, handle og træffe
beslutninger i sekretariatet.
Nedenfor en kort beskrivelse af de primære indsatsområder/medlemstilbud vi har afviklet i 2021
samt en kort evaluering af disse:
Ekspertrådgivning
I et lukket medlemsforum på Facebook tilbyder vi ekspertrådgivning tre gange ugentligt af to
timers varighed. De gennemgående eksperterne er hhv. jurist og handicapvejleder, og de rådgiver
om helt konkrete problemstillinger som lovgivningen, familiemæssige udfordringer, søskende,
hjælpemidler, samarbejdet med sagsbehandler og institutioner, hvordan skabes de bedste
rammer for barnets trivsel og udvikling mv.
Der har været meget stor efterspørgsel på ekspertrådgivningen, og der bliver stillet rigtig mange
gode spørgsmål. Der er stadig stor efterspørgsel på den juridiske del af rådgivningen, men der er
også større og større efterspørgsel på handicapvejlederens brede kompetencer.
Spørgsmål skal stilles inde i medlemsforum, hvor alle kan læse med. Det giver den fordel, at alle
medlemmer kan bruge svarene og også selv byde ind med deres viden og erfaringer. Det er altså
lykkedes at skabe et godt og konstruktivt forum, hvor alle hjælper alle med små og store
problemer.
Normalt afvikles der tre rådgivninger om ugen, men i perioden september-december vurderede vi,
at det var nødvendigt med en gang juridisk rådgivning mere. De to tilknyttede eksperter og gode
samarbejdspartnere er handicaprådgiver og ergoterapeut Kis Holm Lauersen og jurist Linda
Dandanell Klingenberg.
I 2022 prøver vi for første gang at tillade at stille anonyme spørgsmål i gruppen. Det er ikke særlig
brugt, hvilket vidner om en høj grad af tillid til forummet og medlemmerne imellem.
Frivilligt bisidderkorps
Vi tilbyder gratis bisidderhjælp og oplever en stigende søgning på dette medlemstilbud.

Da vi begyndte, var der en del medlemmer, der oplevede det som svært at række ud, men det er
vi helt forbi nu. Vi har i 2021 afholdt tre bisidderkurser. Det var tiltrængt at få udvidet korpset, for
sekretariatet har selv medvirket i en del bisidderforløb, når det ikke har været muligt at finde
andre. Det er tidskrævende, men har omvendt stor værdi, da vi dermed for genopfrisket de
problemstillinger vores medlemmer oplever i mødet med myndighederne.
Det meget sjældent, at vi ikke kan imødekomme ønsket om at få en bisidder med og de
medlemmer, der har brugt en bisidder, har overvejende været meget tilfredse med den støtte, de
har fået.
Foredrag
Vi har holdt tre typer medlemsarrangementer i 2021
TO. 11. FEB. 2021

Søskende i familier med særlige behov

TO. 4. MAR. 2021

Overgang fra barn til voksen

TO. 8. APR. 2021

Forældrekursus - søskende til børn med særlige behov

MA. 25. OKT. 2021

Hvordan passer du som forældre på søskende til dit barn med særlige behov?

TO. 28. OKT. 2021

Forstå din sagsbehandling. Kursus om de basale rettigheder for familier med børn med særlige behov

SØ. 14. NOV. 2021

Overgang fra barn til voksen

TO. 25. NOV. 2021

Hvordan passer du som forældre på søskende til dit barn med særlige behov?

Ny-diagnostiseret hvad nu?
Som en efterfølger til pilotprojektet Ny-diagnosticeret hvad nu? Har dette forløb fyldt en masse i
2021.
Projektet er for forældre med børn i alderen 0-6 år. Afgrænsningen i alder hænger sammen med,
at det er Nordea-fonden, der støtter projektet og deres målgruppe er 0-6Deltagerne er forældrene, der enten har et barn med en diagnose eller et barn, der er tydeligt
udfordret, dog uden at være diagnosticeret (endnu). Fælles for mange af forældrene er, at de
befinder sig i en ekstrem og meget udfordrende periode af deres liv. En del er bange for barnets
fremtid, og nogle ved, at barnet ikke vil leve længe. Det er med andre ord ofte folk med meget
vanskelige vilkår uden mange timer i døgnet til sig selv. Der sidder også forældre med ikke

Selve projektet forløber således:
Der er 10 grupper med løbende opstart i otte forskellige byer (første gruppe startede i september
2021 og sidste starter til marts 2022). Vi har grundet manglende tilmelding aflyst et enkelt forløb
med opstart i Herning.
Hver gruppe har haft en introdag med Kis Holm Laursen som er handicapvejleder og
ergoterapeut.

Dernæst tilbydes alle grupper tre foredrag online disse afholdes løbende, så man kan deltage i
det, der lige passer ind i kalenderen. Oplæggene er med hhv. psykolog Maiken Lykke, psykolog
Ann-Louise Rusborg og jurist Linda Klingenberg, der hver holder deres oplæg tre gange. På den
måde når alle grupperne igennem alle tre foredrag. Til sidst sluttes der af med en kursusdag med
familieterapeut Lea Lykkegaard.

Da det har været vanskeligere at rekruttere til de forløb, der er startet i de mellemstore
provinsbyer, har vi haft færre deltagere end planlagt. Derfor har vi alt i alt en noget mindre
deltagergruppe i projektet, end vi havde håbet og forestillet os. Vi har derfor efter aftale med
Nordea-fonden besluttet at samle holdene på tre afsluttende kursusdage i stedet for de planlagte
10 dage. Det bliver d. 5. marts i Odense, den 4. juni i Aarhus og den 5. juni i København. Ved at
skalere det ned til tre dage får vi mulighed for at have en ekstra oplægsholder på og tilbyde
deltagerne overnatning på hotellet og bedre forplejning.
Dette er et eksempel på et arrangement der ikke når bredt ud, men som har stor værdi for de
familier, der står midt i en tilværelse, der er vendt på hovedet. Forældrene oplever stor usikkerhed
i forhold til fremtiden og har en udtalt følelse af ensomhed i den situation familien er i. Det
betyder utrolig meget for os, at kunne række ud og være noget for de familier og vi får mange
positive tilbagemeldinger fra dem, der deltager. Fx dette
Først og fremmest tusind tak for den fantastiske mulighed I giver mig som mor med et barn med
en diagnose. Efter mødet i København med Kis i januar, har jeg fået en helt andet tilgang til mig
selv, min datter og hendes diagnose, min kæreste og alle menneskerne omkring os. Det var en
meget liv
Overgang til 18 år
Vi fik midler fra Mandrup Philipsen Legat til flere temaaftner om Overgang fra barn til voksen i
efteråret 2020. Vi har også her måtte gå online, og derfor bliver der råd til tre oplæg i alt. Der er
ca. 100 tilmeldte pr. gang.

Søskende i familier med børn med særlige behov
Socialstyrelsen havde udbudt midler i Handicappuljen, som vi søgte i foråret 2021 og fik bevilget.
Vi har derfor afviklet flere kurser og har budt velkommen til en ny foredragsholder, nemlig Stine
Jusjong Bøgsted, som er Marte Meo terapeut og pædagog. Der har været ca. 80 tilmeldt pr. gang.

KOMMUNIKATION
Vi benytter følgende kanaler i kommunikation med medlemmer og interessenter:
Facebook: For Lige Vilkår åben side
Facebook: Medlemsforum lukket side
Vi bruger derudover Facebook til at booste medlemstilbud og arrangementer
Instagram: For Lige Vilkår åben side
Nyhedsbreve: Vi har udsendt syv nyhedsbreve i 2021 med en open rate på 40-60%
Presse: Vi har skrevet debatindlæg til Altinget bl.a. sammen med DH
MEDLEMMER
antal
Region H
Region Sjælland
Region Syd
Region Midtjylland
Region Nordjylland
i alt

333
113
113
142
30
731

fordeling af medlemmer i % befolkningsfordeling i %
45,6
30
15,5
15
15,5
21,5
19,4
22,5
4,1
11
100
100

UNDERSØGELSE LEVEVILKÅR FOR FORÆLDRE TIL BØRN MED HANDICAP/KRONISK SYGDOM
Vi har gennemført undersøgelsen igen i 2021 som en kvantitativ digital undersøgelse.
Undersøgelsens formål er at få et bedre indblik i, hvilke udfordringer familierne står med hvad
angår:
Samarbejde med kommunen
Familiens netværk
Tilknytning til arbejdsmarkedet
store fokus på området i 2020. Undersøgelsen bliver offentliggjort i marts 2022.
ANDET
Et mangeårigt medlem mistede i december sin søn. Forældrene besluttede at bede om bidrag til
For Lige Vilkår i stedet for blomster ved bisættelsen. På den uendeligt triste baggrund er vi rørte
og meget taknemmelige for at have fået godt 90.000 kr.
Vi har i december 2021 modtaget 5.000 kr. fra Landsforeningen for Socialpædagoger i forbindelse
med deres årlige julebevilling.
Pejlemærker for 2022

Interessevaretagelse. Det næste år skal For Lige Vilkår lave et arbejde for at finde ud af hvad
vores tilgang til interessevaretagelse er. Det vil sige at bestyrelsen går i dybden med det og
afklarer ud fra disse spørgsmål

Hvad vil vi opnå?
Hvordan bliver det tydeligt for medlemmerne?
Hvordan kan vi være med til at flytte lovgivning?
Fødselsdagsfest - 5 år. For lige vilkår bliver 5 år i november 2022 og det skal fejres. Vi
ønsker at anvende jubilæet til at sætte os selv og sagen på dagsordenen. Af initiativer
kunne nævnes
Præsentationsvideo af os
Konference med udgangspunkt i levevilkårsundersøgelsen.
Fundraiser-middag
medlemshvervning og servicering
Fonde og finansiering: Der vil stadig være brug for at kigge på finansiering og
hvordan den kan sikres.
Medlemmer. Ud over vi selvfølgelig ønsker en medlemstilgang, så skal vi i 2022 have
et 360 grader syn på hvad man får som medlem hos os.

