
Danske virksomheder kommer til at mangle ar-
bejdskraft – særligt faglærte og personer med 
korte og mellemlange videregående uddannelser. 
Samtidig står mange mennesker med handicap 
uden for arbejdsmarkedet - ufrivilligt. Det er et 
uudnyttet potentiale og en del af løsningen. 

Arbejdsgivere kan være forbeholdne overfor at 
ansætte personer med handicap. Der hersker 
for eksempel tvivl om, hvor meget tilpasning det 
kræver at have medarbejdere med handicap an-
sat, ligesom der er usikkerhed om afskedigelse 
og manglende kendskab til ligebehandlingsloven. 
Det er en af de udfordringer, vi skal debattere på 
konferencen. 

På dagen præsenterer vi også et bud på et værk-
tøj, der kan hjælpe virksomhederne med at an-
sætte, fastholde eller afskedige personer med 
handicap.

”Mange mennesker med handicap ønsker sig 
brændende en chance på arbejdsmarkedet, og 
derfor glæder det mig meget, at vi samarbejder 
på tværs af både brancher og sektorer. Konkrete 
værktøjer er en spændende del af den samlede 
indsats for at give flere mennesker lige adgang  
til arbejdsmarkedet” siger Susanne Olsen, lands-
formand i Dansk Handicap Forbund.

Dagens konference er resultatet af et unikt sam-
arbejde mellem Ankestyrelsen, Specialfunktionen 
Job & Handicap, Dansk Handicap Forbund og en 
række arbejdsgiverorganisationer.

Hvor skal arbejdskraften komme fra? 
- personer med handicap er en del af løsningen. 

Kom til konference, og hør om et nyt værktøj, der kan guide 
dig, næste gang du bliver i tvivl om, hvordan du ansætter, 
fastholder eller afskediger en person med handicap.

Dagens program
21. november 2016

8.30  Ankomst, registrering 
og morgenbrød 

9.00  Velkomst v. Dansk 
Handicap Forbund og 
Ankestyrelsen 

9.15  Social- og indenrigs- 
 minister Karen  

Ellemann - rekrutte- 
 ring af mennesker   

med handicap 

9.45  Paneldebat mellem 
minister, organisatio- 

 ner og virksomheder 

10.15  Pause med netværk 

10.40 Dansk Handicap For- 
 bund og Special-  
 funktionen Job og   

Handicap  
lancerer et bud på en 
værktøjskasse 

11.20 Peter Rosenmeier for- 
 tæller sin personlige  

historie 

12.00 Sandwich og tak for 
i dag

Invitation til konference den 21. november i Industriens Hus

Sted: Industriens Hus 
H. C. Andersens Boulevard 18 
1787 København K

Tilmelding
via dette link
inden den 14. november

http://www.tilmeld.dk/ankestyrelsen

