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Socialt mål for voksne med handicap 
Regeringen har som mål, at flere voksne med handicap skal i uddannelse 
eller beskæftigelse. De seneste tal viser, at ca. 8 pct. af voksne med et 
fysisk eller kognitivt handicap var i uddannelse eller beskæftigelse i 2016. 
Det er på niveau med tidligere år. Store kommunale forskelle tyder dog 
på, at flere med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskabet. 

Det er regeringens mål, at flere voksne med handicap skal i uddannelse eller 
beskæftigelse. Der findes ikke nogen entydig definition af, hvad et handicap er. 
Voksne med handicap er i relation til det sociale mål afgrænset som personer i 
alderen 18-59 år, der får en social indsats efter serviceloven på grund af deres 
handicap. Målgruppen skønnes at tælle ca. 41.000 personer på landsplan i 
2016. Indsatserne efter serviceloven til personer med handicap omfatter blandt 
andet socialpædagogisk støtte, botilbud og beskyttet beskæftigelse. 

Andelen af voksne med handicap, der er i uddannelse eller i beskæftigelse, har 
ligget relativt stabilt omkring 8-9 pct. fra 2014 til 2016, jf. figur 1. 

Figur  
Voksne med handicap i uddannelse eller 
beskæftigelse (socialt mål), 2014-2016 

 

Figur 2 
Voksne med handicap opdelt efter 
forsørgelsesgrundlag, 2016 

Anm.: Voksne med handicap er af grænset som personer i alderen 18-59 år, der f år en social indsats 
ef terserv iceloven på grund af  deres handicap. Alder opgjort primo året. Baseline f or målet er 2014. Andelen i 
uddannelse eller beskæf tigelses genberegnes f or hv ert år i hele perioden, når der f oreligger ny e data. Det 
sky ldes, at f lere af  de registre, der ligger til grund f or målet, bliv er opdateret løbende. Målet er baseret på data f or 
de 55 kommuner, der indgår i registret De Kommunale Serv iceindikatorer i alle årene f ra 2014 til 2016. 
Forsørgelsesgrundlag er baseret på Danmarks Statistiks opgørelse af  v æsentligste indkomstkilde i året. 
”Uddannelse” omf atter personer, der er under uddannelse i oktober i året, og som har arbejdet mindre end 950 
timer i løbet af  året. Se også ”Af grænsning af  sociale mål - Baggrundsnotat” på sm.dk. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata.  

Det vil særligt være blandt personer, der har midlertidige ydelser, fx 
kontanthjælp, som forsørgelsesgrundlag, at der er potentiale for, at flere kan få 
en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Det 
gælder 20 pct. af voksne med handicap, jf. figur 2. 
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Cirka 70 pct. af personerne i målgruppen har førtidspension som 
forsørgelsesgrundlag. Det er tegn på, at handicappet kan være af så betydelig 
sværhedsgrad, at hel eller delvis selvforsørgelse ikke er realistisk. Det vil dog 
stadig være muligt for denne gruppe at være en del af et arbejdsfælleeskab i 
form af et skånejob (løntilskudsjob for førtidspensionister) eller beskyttet 
beskæftigelse. 

På tværs af kommuner er der store forskelle i andelen af voksne med handicap, 
der er i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. I nogle kommuner er 
andelen under 5 pct., mens den i andre kommuner ligger på over 15 pct., jf. 
figur 3. 

Figur 3
Andelen af voksne med handicap, der er i uddannelse eller beskæftigelse, efter kommune, 2016  

Ingen data* 
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< 5 pct. 
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≥ 15 pct. 
 

*) Kommunen har ikke godkendt data indberettet til De Kommunale Serv iceindikatorer i 2016. **) Når data f or en 
kommune omf atter 3 personer eller derunder, v ises opgørelsen ikke f or kommunen som f ølge af  de 
diskretionshensy n, Danmarks Statistik underlægger brugen af  registerdata.  
Anm.: 18-59-årige primo året. Baseret på registret De Kommunale Serv iceindikatorer, der indeholder kv artalsv ise 
oply sninger om modtagere af  en række sociale indsatser ef ter serv icelov en. Baseret på indberetninger f ra 74 
kommuner, der har godkendt data f or et eller f lere kv artaler i 2016. For Dragør Kommune gælder, at Tårnby  
Kommune indberetter data på v egne af  Dragør. For Vallensbæk kommune gælder, at Ishøj kommune indberetter 
data på v egne af  Vallensbæk. Andele er af rundet til hele tal. Tal i parentes angiv er antal kommuner interv allet.   
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata.  
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Der kan være flere forklaringer på de oberserverede forskelle mellem 
kommunerne. Eksempelvis kan der være betydelige forskelle i målgruppen på 
tværs af kommuner i forhold til støttebehovet og sværhedsgraden af 
handicappet. Samtidig kan der være mere tekniske årsager til den kommunale 
variation, der relaterer sig til organiseringen af af indsatsen og 
registreringspraksis mv.  

Ikke desto mindre tyder de store kommunale forskelle på, at, at flere voksne 
med en fysisk eller kogtiv funktionsnedsættelse kan komme i gang med en 
uddannelse og blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet med den rette 
hjælp og støtte. Blandt andet ved at kommunerne lærer af hinanden og har 
fokus på mere sammenhængende indsatser på tværs af social-, uddannelses- 
og beskæftigelsesområdet. 

På nationalt niveau understøttes målet blandt andet gennem det strategiske 
arbejde med at udvikle og udbredelse sociale indsatser med dokumenteret 
effekt, jf. også Børne- og Socialministeriets ”Strategi for udvikling af sociale 
indsatser” og udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet, der 
blev iværksat som led i aftalen om satspuljen for 2017.  

Boks 1 
Regeringens 10 mål for social mobilitet 

Flere skal v ære en del af  arbejdsf ællesskabet, og f ærre skal v ære socialt udsatte. Det er de to ov erordnede 
sigtelinjer f or regeringens 10 mål f or social mobilitet.  

Målene sætter retning f or udv iklingen af  socialpolitikken både nationalt og kommunalt og er blandt andet 
med til at understøtte omstillingen af  den sociale indsats, så den i højere grad baseres på v iden om, hv ad 
der v irker. Det handler både om en mere data- og analy sedrev et prioritering og sty ring af  det sociale 
område og om det strategiske arbejde med udv ikling og udbredelse af  sociale indsatser med dokumenteret 
ef f ekt, herunder både socialf aglige metoder og ef f ektive organisationsf ormer mv. 

Målene skal v ære med til at sikre bedre hjælp og støtte til udsatte børn, unge og v oksne og mennesker med 
handicap – v ed at opnå større ef f ekt og bedre resultater af  de mange ressourcer, der hv ert år bruges på 
sociale indsatser i Danmark. Derf or har udgangspunktet f or f astsættelsen af  målene v æret modtagere af  
sociale indsatser, hv or der f indes gode data om målgruppen i f orm af  centralt indsamlede 
registeroply sninger eller surv ey data, som kan kobles t il andre registre. 

Der gøres samlet status f or de sociale mål i Socialpolitisk Redegørelse, der of f entliggøres ultimo 2018.

Som led i regeringens beskæf tigelsesudspil på handicapområdet er der opstillet et supplerende mål f or 
andelen af  personer med handicap i beskæf tigelse. Målet tager udgangspunkt i personer med et 
selv v urderet handicap eller længerev arende helbredsproblem. Denne målgruppe omf atter ca. 380.000 
personer, hv ilket er en bredere målgruppe end personer, der modtager handicapkompenserende indsatser 
ef ter serv icelov en. 

Læs mere om de sociale mål og se f lere kommunale sammenligninger på sm.dk.  

Yderligere oplysninger 
Specialkonsulent David Rosdahl, davr@sm.dk, tlf.: 41 85 12 74 
Pressemedarbejder Martin Hein, mhei@sm.dk, tlf.: 41 85 14 83 

Telefon 33 92 93 00  sm@sm.dk w ww.socialministeriet.dk

mailto:davr@sm.dk
mailto:mhei@sm.dk
mailto:sm@sm.dk
http://www.socialministeriet.dk
https://socialministeriet.dk/

	Socialt mål for voksne med handicap 
	Yderligere oplysninger 




