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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 20. november 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 2 (L 16) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget. 

Spørgsmål nr. 2: 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 20. november fra Institut for menneske-

rettigheder v/Nikolaj Nielsen, jf. L 16 - bilag 4?” 

Svar: 

I Aftale om kommunernes økonomi for 2020 blev regeringen og KL enige om, at tyde-

liggøre retten til rimelig individuel tilpasning i loven på dagtilbuds- og folkeskoleom-

rådet. På dagtilbuds- og folkeskoleområdet findes allerede i dag krav om, at eksiste-

rende ydelser og tilbud skal tilpasses individuelt i den aktuelt konkrete situation for at 

sikre, at børn med handicap kan opnå lige muligheder og ligebehandling. Parterne 

blev endvidere enige om, at en sådan tydeliggørelse kan ske inden for de eksisterende 

økonomiske rammer.  

Hvis lovforslaget også ville skulle omhandle privat- og friskolerne, vil det kræve forny-

et forhandling med KL.  

Det er dog vigtigt at pointere, at der med lov om forbud mod forskelsbehandling på 

grund af handicap fra 2018, blev indført et forbud mod såvel direkte som indirekte 

forskelsbehandling på grund af handicap på alle områder i samfundet – herunder pri-

vat og friskoler - ligesom der blev indført klageadgang til Ligebehandlingsnævnet over 

overtrædelser af forbuddet. Personer, der har fået medhold i overtrædelser af forbud-

det, vil kunne tilkendes en godtgørelse.  

For at kunne følge, hvordan loven virker i praksis, blev det indføjet i lovbemærknin-

gerne til denne lov, at der vil ske en årlig opfølgning via oplysninger fra Ligebehand-

lingsnævnet, ligesom der efter tre år vil blive foretaget en mere uddybende evaluering.  

Social- og Indenrigsudvalget vil modtage den årlige opfølgning for 2020 inden udgan-

gen af året.  
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