RESULTAT
AF UNDERSØGELSE

Potentialer ved KLAPjob
ift. kommunale udgifter

Introduktion
Hvilket potentiale er der i at bringe borgere med kognitive
handicap i beskæftigelse på det ordinære
arbejdsmarked?

Baggrund
KLAPjob under Landsforeningen LEV skaber økonomiske
potentialer for kommunerne. Indsatsen hjælper borgere
med kognitive handicap til en plads i samfundet ved at sikre
dem arbejde. Det er job til mennesker, der for eksempel har
udviklingshæmning, autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi,
muskelsvind eller erhvervet hjerneskade eller en anden form
for kognitivt handicap, der gør, at de har et ekstra støtte
behov i forhold til at komme ind på det ordinære arbejds
marked.
Materialet her illustrerer gennem statistiske cases, hvilke
kommunale potentialer der er ved, at borgere med kognitive
handicap, som modtager hhv. førtidspension eller kontant
hjælp, kommer tættere på arbejdsmarkedet.
På baggrund af individfordelt kommunedata fra fem kommu
ner kan der tegnes et præcist billede af, hvilke ydelser borge
re med kognitive handicap på førtidspension og kontant
hjælp generelt modtager fra kommunerne sammenlignet med
de borgere med kognitivt handicap, der er i skåne- eller fleks
job. Der er udelukkende taget udgangspunkt i de kommunale
udgifter og ikke regionale eller statslige udgifter.

I det følgende materiale beskrives fire forskellige, men sam
menlignelige segmenter af borgere. Nemlig borgere udenfor
arbejdsmarkedet, der har et kognitivt handicap og modtager
førtidspension eller er på kontant- og uddannelseshjælp.
Segmentet af borgere på førtidspension er screenet så de
res funktionsnedsættelse vurderes at være forenelig med et
job på det ordinære arbejdsmarked. Dette er holdt op imod
borgere med et kognitivt handicap, der er tilknyttet arbejds
markedet gennem enten et skåne- eller fleksjob.

Hovedresultater
Borgere med et kognitivt handicap på førtidspension eller
kontant- og uddannelseshjælp modtager typisk flere for
skellige indsatser end borgere med et kognitivt handicap,
der er i skåne- eller fleksjob. Det betyder, at der kan være
et potentiale i at gentænke indsatsen for de borgere, der
modtager mange samtidige indsatser, og bringe dem ind på
arbejdsmarkedet. Derudover er udgifterne til borgere på før
tidspension eller kontant- og uddannelseshjælp typisk højere
inden for den enkelte post og der anvendes ligeledes flere
ressourcer på disse borgere i jobcentrene end der anvendes
på borgere i skåne- eller fleksjob.
Det handler i praksis ikke om at fjerne indsatser eller ydelser
fra borgerne, men igennem KLAPjob at bringe borgerne ind
på det ordinære arbejdsmarked. Der ses herved et økono
misk potentiale for den kommunale økonomi både på udgiftsog indtægtssiden.
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Udenfor arbejdsmarkedet

A1

FØRTIDSPENSION

SKÅNEJOB

Borgerne modtager ydelser
til en gennemsnitlig årlig pris
på 249.309 kr. Kommunen
har en indtægt på 53.137 kr.
i skatter.

Borgerne modtager ydelser
til en gennemsnitlig årlig pris
på 195.347 kr. Kommunen
har en indtægt på 65.034 kr.
i skatter.

Det betyder en samlet
udgift for kommunen på

B2

A2

Det betyder en samlet
udgift for kommunen på

196.172 kr.

130.313 kr. årligt

KONTANT- ELLER
UDDANNELSESHJÆLP

FLEKSJOB

årligt
pr. borger. Segmentet udgør
494 borgere i de undersøgte
kommuner.

Borgerne modtager ydelser
til en gennemsnitlig årlig pris
på 228.194 kr. Kommunen
har en indtægt på 31.670 kr.
i skatter.
Det betyder en samlet
udgift for kommunen på

196.524 kr. årligt
Fleksjob

Tilknytning til arbejdsmarkedet

pr. borger. Segmentet udgør
621 borgere i de undersøgte
kommuner.

pr. borger. Segmentet udgør
59 borgere i de undersøgte
kommuner.

B2

Borgerne modtager ydelser
til en gennemsnitlig årlig pris
på 115.560 kr. Kommunen
har en indtægt på 54.600 kr.
i skatter.
Det betyder en samlet
udgift for kommunen på

60.960 kr. årligt pr.

borger. Segmentet udgør
53 borgere i de undersøgte
kommuner.

*Der er tale om gennemsnitlige udgifter beregnet ud fra en population af borgere på tværs af fem kommuner, der modtager en række bestemte indsatser
og har forskellige kognitive handicap. Som fremhævet tidligere er udgifter i jobcentrene ikke CPR nr. fordelt, hvorfor de ikke er medregnet i ovenstående.
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Undersøgelsen baserer sig på data fra fem kommuner
med ca. 200.000 borgere i alt. Heraf vurderes 1.227 borgere
at være inden for målgrupperne
Data er samkørt på tværs af fem danske kommuner, hvor
udgifter er CPR-fordelt for alle borgere. Den samlede popu
lation er ca. 200.000 borgere.
I de fem kommuner kan man identificere ca. 16.000 borgere,
der modtager enten førtidspension, kontant- eller uddannel
seshjælp, og/eller har skånejob eller fleksjob.

Det er en relativt lille del af borgerne, der med de opstillede
kriterier indfanges i de fire målgrupper. Særligt målgrupperne
fleks- og skånejob er små, hvilket gør, at de gennemsnit
lige udgifter lettere påvirkes af udsving blandt borgerne i
målgruppen. Det skal tages med i betragtning ved konklusi
oner om potentialet. Store forskelle i udgiftsniveauer er mest
holdbare, mens mindre forskelle på decimaler ikke skal tages
som udtryk for faktiske forskelle i udgiftsniveauer.

En række proxy-faktorer for kognitivt handicap er anvendt for
at identificere de relevante målgrupper ud af den samlede
population. Disse beskrives i større detalje på næste side.
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~ 200.000 borgere

Heraf modtager:

Førtidspension
~ 5.500 borgere

Kontant- eller
uddannelseshjælp
~ 8.300 borgere

Fleksjob
~ 1.800
borgere

Skånejob
~ 270 borgere

~ 16.000 borgere

Heraf borgere med kognitive handicap:
Udenfor arbejdsmarkedet

Førtidspension
494 borgere

Kontanteller uddannelseshjælp
621borgere

Tilknyttet arbejdsmarkedet

Fleksjob
53 borgere

Skånejob
59 borgere

1.227 borgere

