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Potentiale for at styrke beskæftigelsen blandt
personer med handicap
Børne- og Socialministeriet har set nærmere på beskæftigelsen blandt
personer med handicap. Færre med handicap er i beskæftigelse, og flere
modtager førtidspension end i befolkningen generelt. Men der er store
forskelle mellem forskellige diagnosegrupper. Mange med ADHD og autisme modtager midlertidige ydelser, eksempelvis kontanthjælp, og der er
et potentiale for at bringe disse borgere tættere på arbejdsmarkedet.
I alt modtog omkring 45.000 voksne i alderen 18-64 år en handicapkompenserende indsats efter serviceloven i 2016.
Personer, der modtager handicapkompenserende indsatser, har generelt en
væsentligt lavere beskæftigelse end befolkningen som helhed. Samlet set er
det lidt under 10 pct. af gruppen, der er i beskæftigelse eller uddannelse, svarende til i størrelsesordenen 4.000 personer på landsplan. Blandt alle 18-64årige er ca. 80 pct. i beskæftigelse eller uddannelse, jf. figur 1.

Figur 1
Forsørgelsesgrundlag for modtagere af sociale indsatser med handicap og befolkningen, 2016

Anm.: 18-64-årige ultimo 2016. Personer med handicap er opgjort på baggrund af data fra de 55 kommuner, der indgår i Danmarks Statistiks register De Kommunale Serviceindikatorer i årene 2014-2016.
Forsørgelsesgrundlaget er baseret på Danmarks Statistiks definition af væsentligste indkomstkilde i
løbet af året. På tværs af fysisk og kognitivt handicap modtager knap 20 pct. ”Midlertidige ydelser
mv.”, hvoraf omkring 85 pct. er kontanthjælpsmodtagere. Nogle modtagere af ”Midlertidige yder
mv.” er tilknyttet en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata.

Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på data fra 55 kommuner, som er
opregnet til landsplan. Blandt andet derfor kan tallene være behæftet med nogen usikkerhed.
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For nogle personer med handicap er beskæftigelse ikke en realistisk mulighed.
For andre er der et potentiale for, at de kan komme tættere på arbejdsmarkedet. Her er det vigtigt, at der bliver sat ind med både en social og en beskæftigelsesrettet indsats for at støtte op om at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Det gælder eksempelvis unge med ADHD eller autisme, der modtager kontanthjælp, og som med den rette indsats på beskæftigelsesområdet
understøttet af en social indsats kan få en stærkere arbejdsmarkedstilknytning.
I størrelsesordenen 35-45 pct. af modtagerne af handicapkompenserende indsatser med ADHD eller autisme har midlertidige ydelser mv., eksempelvis kontanthjælp, som forsørgelsesgrundlag, jf. figur 2.

Figur 2
Forsørgelsesgrundlag for modtagere af sociale indsatser med handicap, 2016

Anm.: 18-64-årige ultimo 2016. Se anm. til figur 1. Opgørelsen af diagnosegrupperne er baseret på personernes kontakter til somatiske og psykiatriske sygehuse i perioden 1995-2016 (se Socialpolitisk Redegørelse 2017 for nærmere dokumentation).
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata.

Det indikerer et potentiale for at løfte flere med handicap ud af kontanthjælpssystemet og over i beskæftigelse. På landsplan er der i størrelsesordenen
3.500 modtagere af handicapkompenserende indsatser efter serviceloven med
autisme eller ADHD, som modtager midlertidige ydelser mv. i 2016. Heraf har
omkring 3.000 personer kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag.
Regeringen vil til sommeren 2018 lancere et samlet udspil med fokus på at
styrke beskæftigelsen blandt personer med handicap.
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