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Gabet mellem beskæftigede med og uden
handicap skrumper – men det er stadig
stort

Beskæftigelsen er steget mere for personer med handicap end for personer
uden, viser en ny rapport fra VIVE. Der er dog stadig et stort uudnyttet
potentiale for at få flere med handicap i job, og handicapkompenserende
ordninger kan bruges meget bedre, mener ekspert.

Næsten 700.000 danskere – eller 21 procent af befolkningen – i alderen 16-
64 år har et handicap. Sidste år var 58 procent af dem i beskæftigelse, mens



det gjaldt 84 procent for personer uden handicap. Det viser en ny rapport fra
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Og selvom langt flere personer med handicap end uden, er ledige, så er
beskæftigelsesgabet mellem de to grupper faktisk skrumpet fra 2012 til
2019.

Men undersøgelsen viser også, at nogle arbejdsgivere har betænkeligheder
ved at ansætte personer med handicap. Hver femte adspurgte personaleleder
i undersøgelsen svarer, at de i høj grad har betænkeligheder ved at ansætte
personer en person med handicap, hvis vedkommende har behov for
skånehensyn, arbejder langsommere eller måske har flere sygedage.

Undersøgelser viser desuden, at relativt mange blandt både personaleledere
og personer med handicap slet ikke kender de handicapkompenserende
ordninger som fx personlig assistance eller fortrinsadgang for personer med
handicap. Det er ellers ordninger, som skal gøre det lettere for personer med
handicap at komme i job.

Cabi: Ordninger kan bruges bedre og bredere

Netop de handicapkompenserende ordninger rummer et stort potentiale for,
at flere med handicap kan komme i arbejde. Det gælder ikke mindst personer,
der har en kognitiv funktionsnedsættelse som fx autisme eller
hukommelsesbesvær. Men det kræver, at ordningerne bliver brugt bedre end i
dag. Det forklarer Carsten Lunden, seniorkonsulent i Cabi.

”I dag bliver ordningerne langt overvejende brugt over for personer, der har
fysiske handicap, og som allerede er i job. Det er godt, men der er et stort
potentiale i at bringe de her ordninger i spil for langt flere borgere, end det
sker i dag. Det kræver dog, at medarbejderne i jobcentrene er opmærksomme
på, at ordningerne også kan bruges til at hjælpe mennesker med kognitive
handicap,” siger Carsten Lunden.

Han er projektleder for Flere med kognitive handicap i job, hvor medarbejdere
fra jobcentre i 12 kommuner skal opkvalificeres til at bruge ordningerne
bedre.

”Vi skal give opkvalificere medarbejderne i jobcentrene med viden om en



række forskellige kognitive udfordringer, men vi skal også være med til at
give dem et nyt syn på, hvordan, hvornår og over for hvem de
handicapkompenserende ordninger kan bruges,” siger Carsten Lunden.

Mere information

Se analysen fra VIVE

FAKTA om Flere med kognitive handicap i job

• Projektet er finansieret med midler bevilliget af
Beskæftigelsesministeriet.

• Cabi skal gennemføre kompetenceudvikling i 12 kommuner.
• Indtil videre er følgende 11 kommuner med i projektet:

Fredericia, Frederikshavn, Glostrup, Hørsholm, Ikast-Brande
Kolding, Randers, Struer, Slagelse, Svendborg og Aabenraa.

• Projektet bygger på erfaringer fra projektet Kompensation til flere
– Se mere på Cabis hjemmeside

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi
arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

https://www.vive.dk/da/nyheder/2020/stigende-beskaeftigelse-blandt-personer-med-handicap/
https://www.cabiweb.dk/om-cabi/cabis-projekter/kompensation-til-flere/
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