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Konference skyder fireårig
handicapindsats i gang

Frem mod 2025 vil regeringen have 13.000 personer med et større handicap i
job. En fireårig indsats til 128 millioner kr. skal få det til at ske.

Med satspuljen for 2019 er der afsat 128 millioner kroner til at opruste
indsatsen på handicapområdet, så flere kan blive en del af arbejdsmarkedet.
Regeringens mål er, at 13.000 personer med et større handicap skal i job frem
mod 2025. Målet indgår i de beskæftigelsesmål, som
beskæftigelsesministeren har meldt ud til kommunerne for 2019.



For at skyde indsatsen i gang har beskæftigelsesministeren samt børne- og
socialministeren derfor indbudt bl.a. landets kommuner til inspirationsdag 6.
marts i København. Med eksempler fra virksomheder og kommuner skal
konferencen inspirere alle, der i det daglige arbejder med at få personer med
handicap i beskæftigelse, skriver Beskæftigelsesministeriet i en
pressemeddelelse

"Med konferencen søsætter vi en stor og nødvendig indsats for at få flere
mennesker med handicap i job. Mere end hver anden med handicap står uden
for arbejdsmarkedet, og sådan har det desværre været længe. Det er
paradoksalt i lyset af, at beskæftigelsen i Danmark aldrig har været højere, og
virksomheder har brug for arbejdskraft. Der er brug for politisk handling, og
det kommer der nu. Med godt 128 millioner kroner opruster vi massivt på
området, så flere mennesker med handicap kan blive en del af fællesskabet
på en arbejdsplads og få mere livskvalitet," siger beskæftigelsesminister
Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Ekspert: Brug de handicapkompenserende ordninger

Hos Cabi er ekspert i job og handicap, Bente Nissen, enig i, at der er behov for
en ekstra indsats for at skabe job for mennesker med handicap. Hun opfordrer
til, at landets kommuner i langt højere grad benytter sig af de
handicapkompenserende ordninger, der i mange kommuner er et overset
redskab.

"Det er ofte sådan, at handicap forbindes med et fysisk handicap, men vi skal
blive bedre til at bruges ordningerne over for personer med psykisk
funktionsnedsættelse som fx ADHD, hukommelsesbesvær eller mangel på
overblik. En handicapkompenserende ordning er måske det, der skal til for, at
en borger kan komme i ordinær beskæftigelse eller fleksjob. Vi ved også, at
der er mange ledige unge og kontanthjælpsmodtagere, der har en psykisk
funktionsnedsættelse som eksempelvis ADHD, følger af stress eller
hukommelsesbesvær. Her kan en handicapkompenserende ordning også være
svaret, når vi skal hjælpe den enkelte ind på arbejdsmarkedet," siger Bente
Nissen.

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/03/stor-handicapindsats-skydes-i-gang-ved-konference/
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/03/stor-handicapindsats-skydes-i-gang-ved-konference/


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.
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