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Dybvad, Henrik Svendsen. 

  

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt.  

 
3. Tema: Beskæftigelse 

Andreas Jull Sørensen fra Det Centrale Handicapråd (DCH) 
præsenterede resultaterne fra den analyse, de har fået foretaget af 

COWI om gevinsterne ved at få mennesker med handicap i 
beskæftigelse. DCH har oplevet en manglende politisk vilje til at 
foretage de nødvendige investeringer, og at argumenter om 

livskvalitets forbedring har vist sig utilstrækkelige. Der var behov for 
at få økonomiske gevinster på dagsordenen. 

 
Undersøgelsen viste, at samfundet kan få en gevinst på 3,3 mia. 
kroner, hvis bare 1 pct. flyttes fra førtidspension til fleksjob. Hvis 1 

pct. flyttes til ordinær beskæftigelse er gevinsten oppe på 10,1 mia. 
over en ti-årig periode. Udover værdien af arbejdsindsatsen, vil man 

desuden finde positive budgetmæssige konsekvenser ved ikke at have 
samme udgifter til førtidspension m.m.  
 

Afslutningsvis kom Andreas med en række anbefalinger til at 
forberede beskæftigelsesindsatsen: 

- Synliggør gevinster ved at investere i mennesker med handicap 

- Brug den håndholdte tilgang, da mange i gruppen i dag skal lære at tro 

på projektet 

- Gør det nemt for virksomhederne, for den gode vilje er der. 

- Få forvaltningerne til at spille bedre sammen om indsatsen 

- Lyt til borgerens ønsker 
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Rådet drøftede, hvorvidt det var mistro vedrørende den økonomiske 

gevinst ved indsatsen eller manglende fokus på gode ideer og 
erfaringsudveksling, der var skyld i den mangelfulde indsats.  

 
Konsulenterne, Kai Henning Lundsteen og Frank Mandrup, fra 
Specialindsats Handicap i Jobcenter København præsenterede, 

hvordan man i jobcenteret hjælper borgere med at fastholde eller 
vende tilbage til arbejdet efter en sygemelding. De fortalte, at de 

faktisk fandt ligestillingslovgivningen meget stærk, men at der 
mangler viden om de eksisterende kompensationsmuligheder.  
 

De fortalte om de kompenserende ordninger, der omfatter muligheder 
for at få hjælpemidler, personlig assistance, isbryderordningen og 

fortrinsadgangsretten. Generelt var det deres oplevelse, at der mangler 
viden om disse ordninger. De første tre ordninger kan ofte 
kompensere i en grad som gør fleksjobbet overflødigt. 

Fortrinsadgangsretten er til gengæld en ordning, der meget sjældent 
resulterer i et job.   

 
De vurderede, at så snart virksomhederne ser borgeren og ikke en 
blanket, så er viljen rigtig stor til at gøre plads til dem. Problemet er at 

få nyuddannede ind på arbejdsmarkedet. Her kan isbryderordningen 
(en form for løntilskud) hjælpe, men de fleste nyuddannede med 
handicap kender ikke ordningen. Jobcenteret fokuserer ikke på 

handicappet, men på kvalifikationer og ønsker. Det gør, at man har 
ringe fokus på kompensationsmulighederne. Derudover sendes ledige 

med handicap i ofte aktivering uden kompensation, og så er det 
egentlig ikke en rigtig aktivering. 
 

Rådene fra jobkonsulenter var, at: 
1) Tilføre tilstrækkelige ressourcer til at kunne tilbyde en håndholdt 

indsats. I dag er der kun tre medarbejdere ansat på området. 

2) Sikre et bedre sammenspil mellem Socialforvaltningen og 

Beskæftigelsesforvaltningen.  

3) Udbrede kendskabet til de kompenserende ordninger, både til 

medarbejdere og borgere. Eksempelvis kunne man sende en pjece 

ud til alle nyuddannede, der havde modtaget 

handicapkompenserende SU-tillæg.  

Johnnie Kragh, administrerende direktør for Specialisterne, fortalte 
om erfaringer med at tilbyde beskæftigelse for mennesker med 

autisme. Generelt bruger Specialisterne tiden på at vende negative 
karaktertræk til noget positivt. Det vil sige, at de konkret benytter sig 
af autisters særlige evner med f.eks. mønstergenkendelse, til at hjælpe 

virksomheder, der har en særlig opgave inden for dette felt. Opgaven 
er derfor at rekruttere og træne konsulenter, samt matche deres evner 

med virksomhedernes behov. 
 
Generelt kan Specialisterne mærke, at i de lande, hvor staten stiller 

krav til, at x-antal procent af ansatte på et offentligt projekt skal have 
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et handicap medfører, at virksomhederne kontakter Specialisterne. 

Derudover mærkede de i 2013, at de store ændringer i lovgivningen 
førte til, at det stort set var umuligt at komme igennem 

ressourceafklarende forløb. 
 
Det helt afgørende for succesen er, at Specialisterne tilbyder 

rådgivning efter, de har matchet virksomhed og konsulent. Det 
fungerer ikke, at man forlader konsulenterne efter de første seks uger, 

for et menneske med autisme skal være i sin komfort-zone for at 
fungere, ligesom virksomheden skal lære at håndtere den direkte stil.  
  

Afslutningsvis diskuterede rådet, hvordan man kunne overføre denne 
ressourcetankegang til andre handicapområder. Det er afgørende, 

forklarede Johnnie Kragh, at man stopper med at bruge værktøjer der 
ikke virker. Derudover blev det drøftet, hvordan man kunne gøre det 
økonomisk profitabelt for kommunen at varetage en lignende opgave.  

 
Frank Mandrup tilføjede, at det store problem for kommunen, når de 

skal matche borgere og virksomheder er, at det er to forskellige 
verdener der mødes. Kommunen har fokus på borgernes rettigheder, 
og virksomhederne har fokus på at tjene penge. Det er svært at forene 

disse to virkeligheder. 
 

4. Meddelelser  

Kommende møder: 
- Børne- og ungdomsudvalget er den 8. april kl. 16.-16.30. 

- Fællesmødet på Handicapcenteret den 23. april (formentlig kl. 12-15). 

- Næste temamøde afholdes på Lavuk Voksenklubben  den 18. maj. 

”Det er fedt at have et handicap”. Rådet planlægger en temadag med 

fokus på den positive historie. Forslag til oplægsholdere med en god 
historie om et liv med et handicap modtages gerne. Foreløbige forslag: 
Team Tvilling, Tv Glad, Evald Krog, Dark Waiter,  Jakob Nossel, 

Anders Stjernholm.  
 

Dagsorden per post. Fremover sendes dagsorden og bilag kun per 
mail. Man skal melde ind, hvis man fortsat ønsker det med posten. 
Sven Knudsen og Troels ville fortsat gerne have det med posten.  

 
5. Evt.  

Der var intet til punktet evt.  


