Landsforeningen LEV inviterer til konference:

Inklusion på
arbejdsmarkedet

– for mennesker med kognitive handicap
Drømmen er at være en del af fællesskabet
KONFERENCE I LANDSTINGSSALEN PÅ CHRISTIANSBORG
TIRSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2017 KL. 9.30-14.00

Beskæftigelse for mennesker
med kognitive handicap
2.300 mennesker i job
– har KLAP knækket koden?
PÅ KONFERENCEN STILLES DER SKARPT PÅ
FØLGENDE SPØRGSMÅL:
• Hvad er KLAP’s erfaringer med at integrere mennesker med
kognitive handicap på arbejdsmarkedet? Hvor er barriererne?
Hvor er mulighederne?
• Hvad er værdien for den enkelte og for samfundet?
• Hvilken effekt har reformen af førtidspension og fleksjob haft
for dette område?
• Hvordan skal indsatsen være på dette område i fremtiden,
når KLAP’s nuværende bevilling udløber i 2017?

Program
26. SEPTEMBER 2017 KL. 09.30-14.00

  9.30 -10.00

Registrering og kaffe.
(OBS – det anbefales at komme tidligt pga. sikkerhedstjek i Folketinget).

10.00-10.10

Velkomst ved Hans Andersen, medlem af Folketinget for Venstre og vært for
dagens konference.

10.10-10.15

Introduktion til dagen ved moderator Lene Johansen.

10.15-10.30

Hvad er LEVs motivation for at arbejde med Projekt KLAP?
Anni Sørensen, landsformand, LEV.

10.30-10.45

Borgernes erfaringer.
Asbjørn Jensen, Rema 1000, Viborg og Joan K. Rasmussen, Rederiet Færgen, Rønne
fortæller om egne erfaringer fra deres KLAPjob.

10.45–11.00

KLAP set fra et virksomhedsperspektiv.
Michael Skou, HR direktør, Rema 1000.

11.00-11.15

Effekter og resultater.
Interview med Jesper Pedersen, seniorkonsulent, Cabi og Jesper Høegh, chefkonsulent,
CapaHouse, der begge har gennemført analyser af KLAP.

11.15-11.30

Beskæftigelsesindsats og kommunal økonomi.
Troels Møller Grosen, Partner, Implement Consulting Group, præsenterer resultaterne
af en undersøgelse af kommunernes udgifter på dette område.

11.30-11.45

Opsamling ved moderator og opklarende spørgsmål og perspektivering med henblik
på efterfølgende paneldebat.

11.45-12.30

Frokost og Pause.

12.30-13.45

Paneldebat:
Paneldeltagere:
• Maria Bille Høeg, chefkonsulent, DA
• Christian Sølyst, Socialpolitisk konsulent, LO
• Henrik Thomassen, Kontorchef, Center for Vækst og Beskæftigelse, KL
• Lars Midtiby, direktør, Danske Handicaporganisationer, DH
• H
 ans Andersen, medlem af Folketinget for Venstre, beskæftigelsesordfører,
medlem af beskæftigelsesudvalget
• T
 horsten Gejl, medlem af Folketinget for Alternativet, beskæftigelsesordfører,
medlem af beskæftigelsesudvalget
• K
 arina Adsbøl, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, handicapordfører,
medlem af beskæftigelsesudvalget
• O
 rla Hav, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, handicapordfører,
medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

13.45-14.00

Afrunding og tak for i dag.

Praktiske oplysninger:
Adgang finder sted via indgangen i gadeniveau th. for hovedtrappen. Man melder sin ankomst ved at ringe på
dørklokken.  Alle deltagere bliver scannet. Det kan medføre kø, og vi anbefaler derfor, at man kommer i god tid.
Der vil være skiltning videre op til Landstingssalen.

TILMELDING
Konferencen er gratis, men tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser.
Læs mere på www.klapjob.dk/konference, hvor du også kan tilmelde dig.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kontakt Claus Bergmann Hansen på tlf.: 2965 3608 eller mail: cbh@klapjob.dk

KLAP
KLAP er et projekt under Landsforeningen LEV, der har til formål at
skaffe mennesker med udviklingshæmning og andre med kognitive
vanskeligheder ind på det ordinære arbejdsmarked i skånejobs. KLAP
har jobkonsulenter fordelt over hele landet og en landsdækkende
virksomhedskonsulent, som står til rådighed med flere oplysninger og
gerne møder personligt op for at fortælle, hvordan KLAP kan hjælpe
den enkelte til at komme i arbejde. KLAP har lavet aftaler med mange
virksomheder, som har åbnet op for ansættelser i skånejob. Du kan
finde alle virksomhedsaftalerne og alle kontaktinformationer til vores
medarbejdere på w
 ww.klapjob.dk.
KLAP’s IDÉGRUNDLAG:
•  Inklusion og livskvalitet via beskæftigelse

Landsforeningen
LEV
Landsforeningen LEV er en
privat landsdækkende fore
ning for mennesker med
udviklingshæmning, deres på
rørende og andre interesserede.
LEV arbejder for at mennesker
med udviklingshæmning kan
leve et selvstændigt og aktivt
liv ”så nær det normale som
muligt”. I Danmark er der omkring 35.000 mennesker med
udviklingshæmning.

• Spidskompetencer på kognitive udfordringer på arbejdsmarkedet
• L
 andsdækkende virksomhedsaftaler og lokale
KLAP-jobkonsulenter
•  Støttet beskæftigelse på normale arbejdspladsvilkår
•  Virksomhederne får hjælp til at identificere enkle jobfunktioner
•  Kandidaterne har høj motivation for jobbet
•  Lønnen afspejler jobbets reelle værdi for virksomheden
• Arbejdspladsen er diagnosefrit område

Landsforeningen LEV
Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Taastrup
Tlf. 3635 9696

