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Potentialer ved KLAP ift.
kommunale udgifter

Introduktion
 Hovedresultater

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

Borgere med et kognitivt handicap på førtidspension eller kontant- og
uddannelseshjælp modtager typisk flere forskellige 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 førtidspension 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.

 Baggrund
Projekt KLAP under Landsforeningen LEV skaber økonomiske potentialer for
kommunerne. Projektet hjælper borgere med kognitive handicap til en plads i
samfundet ved at sikre dem arbejde. Det er job til borgere, der er
udviklingshæmmede, autister, spastikere, epileptikere og mennesker, der
lider af muskelsvind, har erhvervet hjerneskade eller en anden form for
kognitivt handicap, der gør, at de har et ekstra støttebehov i forhold til at
komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

Det handler i praksis ikke om at fjerne indsatser eller ydelser fra borgerne,
men igennem KLAP-projektet at bringe borgerne ind på det ordinære
arbejdsmarked. Der ses herved et økonomisk potentiale for den
kommunale økonomi – både på udgifts- og indtægtssiden.

Materialet her illustrerer gennem statistiske cases, hvilke kommunale
potentialer der er ved, at borgere med kognitive handicap, som modtager
hhv. førtidspension eller kontanthjælp, kommer tættere på arbejdsmarkedet.
På baggrund af individfordelt kommunedata fra fem kommuner kan der
tegnes et præcist billede af, hvilke ydelser borgere med kognitive handicap
på førtidspension og kontanthjælp generelt modtager fra kommunerne
sammenlignet med de borgere med kognitivt handicap, der er i skåne- eller
fleksjob. Der er udelukkende taget udgangspunkt i de kommunale udgifter og
ikke regionale eller statslige udgifter.
I det følgende materiale beskrives fire forskellige, men sammenlignelige
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
deres 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 arbejdsmarkedet gennem enten et skåne- eller
fleksjob.
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Fleksjob

Hvordan har vi opgjort udgifter til de fire arketypiske segmenter
 Hvad har vi gjort?

 Segmentbeskrivelse

Da KLAP-projektet omfatter borgere med kognitive handicap*) er det
igennem en række faktorer forsøgt at afgrænse målgruppen, så den i
videst muligt omfang kun omfatter disse borgere. Da kommunernes
udgiftsdata ikke indeholder diagnosedata, er det sket ved udvælgelse af
ydelser, der hyppigt gives til borgere med forskellige kognitive
funktionsnedsættelser som illustreret i figuren til højre. For at gøre
segmenterne sammenlignelige er fratrukket de borgere, som har de
største funktionsnedsættelser.

Indsatser, der indikerer kognitive handicap*)
Borgere, der modtager ydelser med plus, inkluderes i segmenterne, mens
borgere, der modtager ydelser med minus, udelades.

Der er taget udgangspunkt i de samlede individfordelte udgifter i hver
enkelt kommune – ca. 60 procent af udgifterne har kommunerne selv
kunnet fordele via deres økonomisystemer. De resterende har
Implement Consulting Group (Implement) i samarbejde med
kommunerne fordelt ved at se på de enkelte fagsystemer og i nogle
tilfælde lister fra de enkelte institutioner eller tilbud.

+ Socialpædagogisk støtte § 85

÷ Længerevarende botilbud

+ Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

÷ Aktivitets- og samværstilbud § 104

+ Pædagogisk psykologisk
rådgivning mv. (PPR)

Alle tal i materialet er nettoomkostninger – dvs. efter statslige refusioner
eller andre indtægter – og er sammenkørt på tværs af de fem kommuner
ud fra den fælles autoriserede kontoplan. Økonomidata er trukket for
fulde regnskabsår og er fra 2015 og 2016, hvilket betyder, at borgerne i
de fem kommuner er fulgt igennem et helt år.

÷ Personlig og praktisk hjælp for
mere end 100.000 kr. årligt

Segmenter
A – Udenfor arbejdsmarkedet
 A1 – Borgere, der modtager førtidspension og har kognitive handicap *)
 A2 – Borgere, der modtager kontant- og uddannelseshjælp og har
kognitive handicap*)

Udgifterne til sagsbehandling/visitation er ikke medtaget i opgørelserne,
da de typisk ikke kan individfordeles på CPR-nummer.
Sagsbehandlingsomkostninger er tidligere forsøgt fordelt på
enkeltopgaver i de forskellige kommuner, men grundet stor varians i
vurderingerne og i sammensætningen af opgaver i kommunernes
centerstrukturer, er der for stor usikkerhed i tallene til, at de medregnes.
Det betyder i praksis, at udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er højere end det viste, idet samtaler i jobcentret og relaterede
administrative eller sagsbehandlingsrettede opgaver ikke er medtaget.
Det gør, at forskelle i udgifter til borgere, der hhv. er udenfor eller
tilknyttet arbejdsmarkedet er større end vist i materialet.

B – Tilknytning til arbejdsmarkedet
 B1 – Borgere, der er i skånejob og har kognitive handicap*)
 B2 – Borgere, der er i fleksjob og har kognitive handicap*)

*) For en beskrivelse af de faktorer, der er brugt til at afgrænse målgruppen, henvises til s.13.
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Sammenligning af kommunale nettoudgifter (ekskl. Jobcenterindsatsen) til
fire segmenter med kognitive handicap
 A1. Førtidspensionister, A2. Borgere på kontant- eller uddannelseshjælp samt B1. Borgere i skånejob eller B2. Borgere i fleksjob*)

A1

Førtidspension

A2

Kontant- eller
uddannelseshjælp

Udenfor arbejdsmarkedet

Tilknyttet arbejdsmarkedet

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.

B1

Det betyder en samlet udgift for kommunen på

Det betyder en samlet udgift for kommunen på

196.172 kr. årligt pr. borger. Segmentet

130.313 kr. årligt pr. borger. Segmentet udgør

udgør 494 borgere i de undersøgte kommuner.

Skånejob

Borgerne modtager ydelser til en gennemsnitlig
årlig pris på 228.194 kr. Kommunen har en
indtægt på 31.670 kr. i skatter.

B2

59 borgere i de undersøgte kommuner.

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

Det betyder en samlet udgift for kommunen på

196.524 kr. årligt pr. borger. Segmentet

60.960 kr. årligt pr. borger. Segmentet udgør 53

udgør 621 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.

Fleksjob
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borgere i de undersøgte kommuner.

Borgere med kognitive handicap, der modtager førtidspension
 Beskrivelse

A1

 Top 10

Borgere, der modtager førtidspension i kommunerne, og som samtidig også har et
let til middelsvært kognitivt handicap, modtager gennemsnitligt ydelser for
249.309 kr. årligt. De modtager i snit 5,3 forskellige ydelser over året.

Nr.

Gns. omkostning
pr. borger

Ydelse

107.680

1)

1

Førtidspension

2

Socialpædagogisk bistand § 85

71.690

Borgere med kognitive handicap på førtidspension, modtager oftest også en række
andre indsatser herunder personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Dvs. hjælp til
blandt andet rengøring og personlig pleje. Derudover modtager de typisk
socialpædagogisk bistand, som for borgere med kognitive handicap ofte er en
omsorgsbetonet og intensiv støtte, blandt andet genoplæring i daglige færdigheder
eller ledsagelse i forskellige situationer. De borgere, hvor det ikke kan klares i eget
hjem, vil kunne blive tilbudt et midlertidigt botilbud.

3

Beskyttet beskæftigelse § 103

20.584

4

Aflastning og midlertidigt ophold/botilbud § 107

19.567

Ligeledes er en del borgere i beskyttet beskæftigelse eller under en særlig
tilrettelagt ungdomsuddannelse. For at gøre segmenterne sammenlignelige er der
set bort fra de borgere, der har de største funktionsnedsættelser.

 Fordeling efter aldersintervaller

5

Tilskud til bolig

2)

9.750

6

Personlig og praktisk hjælp § 83

3.946

7

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

3.412

8

Stofmisbrugsbehandling

3.371

9

Ledsagerordning, nedsat funktionsevne

1.528

10

Andre

7.780

Total

249.309

1)
2)

Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode).
Tilskud til bolig indeholder boligsikring og boligydelse samt tilskud til lejere.

 Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder
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Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager.
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Andet

Borgere med kognitive handicap, der er i skånejob
 Top 10

 Beskrivelse

B1

Borgere med kognitive handicap, der har et skånejob, modtager gennemsnitligt ydelser
for 195.347 kr. årligt. De modtager i snit 6,6 forskellige ydelser/indsatser over året.

Nr.

Borgere, der er i skånejob, hvor deres øvrige ydelser sandsynliggør kognitive handicap,
modtager i nogen grad stadig socialpædagogisk støtte, men den gennemsnitlige
omkostning hertil er mindre end for borgere, der udelukkende er på førtidspension.
Borgere i skånejob modtager typisk ikke personlig eller praktisk hjælp, men derimod
personlig assistance eller ledsagerordning, som begge er indsatser, der kan rette sig
mod borgere med et behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage et job.
Ligeledes modtager en del borgere i skånejob også en række andre overførsler, hvilket
her kan skyldes, at en gruppe af borgerne i løbet af året har bevæget sig igennem
beskæftigelsessystemet og modtaget flere forskellige ydelser.
1)
2)

 Fordeling efter aldersintervaller

Gns. omkostning pr.
borger

Ydelse
1)

1

Førtidspension

2

Socialpædagogisk bistand § 85

56.747
51.652

3

Forebyggende indsatser

39.716

4

Skånejob 1)*

10.337

5

Dagtilbud til voksne

6

Ledighedsydelse

7

Støtte kontaktperson/bostøtte § 99

5.782

8

Tilskud til bolig 2)

3.209

9

Supplerende tilskud

1.943

10

Andre

9.101

Total

195.347

9.835

1)

7.023

Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode).
Tilskud til bolig indeholder boligsikring, boligydelse samt tilskud til lejere.

 Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder
1%

18%

4%

16%

14%
12%

Social

10%

Beskæftigelse
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55%

6%

Sundhed
Andet

4%
2%
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0-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +
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år
år
år
år
år
Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager.
* Skånejob dækker her over løntilskud til virksomheder, der opretter skånejob.
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Borgere med et kognitivt handicap, der modtager kontant- eller
uddannelseshjælp
 Beskrivelse

A2

 Top 10

Borgere, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp i kommunerne, og som
samtidig også har et kognitivt handicap, modtager gennemsnitligt ydelser for
228.194 kr. årligt. De modtager i snit 6,6 forskellige ydelser over året.

Nr.

Borgere med kognitive handicap, der modtager kontanthjælp, modtager ofte
personlig eller praktisk hjælp i hjemmet, socialpædagogisk bistand og i nogen grad
også midlertidigt ophold på et botilbud/opholdssted.
Derudover er der en stor gruppe af borgere med kognitive handicap i aldersintervallet
18-25 år, der modtager uddannelseshjælp. Den gruppe af borgere får blandt andet
en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som er en treårig ungdoms-uddannelse
for unge med særlige behov. Derudover har de oftest også tilknyttet en fast
kontaktperson, der kan støtte den unge efter behov.
Samtidig kan de have en beskæftigelsesmentor tilknyttet, der med rådgivning,
sparring eller vejledning kan dele ud af egne erfaringer for at støtte den unge.

 Fordeling efter aldersintervaller

1)

Gns. omkostning pr.
borger

Ydelse
1)

1

Kontant- og uddannelseshjælp

2

Socialpædagogisk bistand § 85

70.438
42.563

3

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

27.061

4

Midlertidigt botilbud § 107

18.086

5

Fast kontaktperson § 52

7.686

6

Praktisk, pæd., anden støtte

5.970

7

Stofmisbrugsbehandling

5.863

8

Mentor (LAB § 31)

5.739

9

Ressourceforløb

1)

3.952

10

Andre

40.836

Total

228.194

Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode).

 Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder

40%

1%

1%

35%
30%
35%

25%

Social

20%

Beskæftigelse

15%

Sundhed

10%

Andet

5%
63%

0%
0-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager.
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Borgere med et kognitivt handicap, der er i fleksjob

B2

 Beskrivelse
Borgere, der har et fleksjob, og som samtidig har et kognitivt handicap,
modtager gennemsnitligt ydelser for 115.560 kr. årligt. De modtager i snit

 Top 10
Nr.

4,5 forskellige ydelser over året.
Borgere med kognitive handicap, der er i fleksjob, modtager ligesom
borgere, der er i skånejob, en række indsatser, der kan hjælpe dem til at
varetage et job. Det er blandt andet personlig assistance eller
socialpædagogisk bistand.
Borgere med kognitive handicap, der er i fleksjob, har typisk også over et år
modtaget andre overførsler. Det betyder eksempelvis, at de, før de kom i
fleksjob, modtog ledighedsydelse. Derudover kan det også ske, at borgerne
efter et fleksjob kommer i løntilskud.
1)
2)

 Fordeling efter aldersintervaller

Gns. omkostning pr.
borger

Ydelse

1

Socialpædagogisk bistand § 85

43.232

2

Fleksjob 1)

29.974

3

Ledighedsydelse

4

Praktisk, pæd., anden støtte

9.415

5

Tilskud til bolig 2)

5.058

6

Personlig assistance til handicappede

4.637

7

Løntilskud 1)

2.226

8

Aktivering og forebyggelse

1.646

9

Fast kontaktperson § 52

1.520

10

Andre

5.734

Total

115.560

1)

12.158

Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode).
Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere.

 Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder

16%

0%
5%

14%
12%
10%

Beskæftigelse

8%

42%

6%

Social

4%

Sundhed
53%

2%
0%
0-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager.
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Andet

Illustration af udgiftsmæssige forskelle mellem segmenter med og uden tilknytning til
arbejdsmarkedet og dermed af potentialet for at bringe borgere i beskæftigelse

Virkningerne af at bringe borgere med kognitivt handicap i beskæftigelse
Nedenfor ses virkningerne af at bringe borgere med kognitivt handicap i beskæftigelse. De gennemsnitlige
omkostninger baserer sig på faktiske personfordelte omkostninger for borgere på tværs af fem danske
kommuner fordelt over hele landet. Udgiftsniveauet er undersøgt for to grupper, hvis udgangspunkter (A)
er hhv. borgere med et kognitivt handicap på førtidspension samt borgere med et kognitivt handicap, der
modtager kontant- eller uddannelseshjælp. Forskellen mellem (A) og (B) illustrerer, hvilken samlet gevinst,
der kan være for kommunerne ved at sikre borgerne en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette
er vel at mærke kun de økonomiske konsekvenser.
A Udenfor arbejdsmarkedet

B Tilknyttet arbejdsmarkedet

Borgere på førtidspension

Borgere, der har skånejob

Borgerne modtager i gennemsnit 5,3
ydelser

Borgerne modtager i gennemsnit 6,6
ydelser

Gns. omkostning
pr. borger pr. år

249.309

195.347

Indtægt

53.137

65.034

Samlede omkostninger

196.172

130.313

Borgere på kontant- og
uddannelseshjælp

Borgere, der har fleksjob

Borgerne modtager i
gennemsnit 6,6 ydelser

Borgerne modtager i
gennemsnit 4,5 ydelser

Gns. omkostning
pr. borger pr. år

228.194

115.560

Indtægt

31.670

54.600

Samlede omkostninger

196.524

60.960

*Omkostninger og indtægter er en gennemsnitlig betragtning på årsbasis.
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Den statistiske case viser, at der er et
betydeligt økonomisk potentiale ift. at
sikre en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Førtidspensionister med kognitive
handicap, der kommer i skånejob:
65.859 kr. pr. person pr. år
Borgere med kognitive handicap på
kontant- og uddannelseshjælp, der
kommer i fleksjob.
135.564 kr. pr person pr. år
Dette skyldes i begge tilfælde, at
borgerne modtager mindre
omkostningstunge indsatser og ydelser.
For fleksjobbere også færre indsatser.

Bilag

Datakilder og metode

$
Dataindsamling

Behandling af data fra
systemer

Supplerende
dataindsamling

Etablering af samlet
kvantitativt datagrundlag

 Dataindsamling og behandling
Det kræver en detaljeret kortlægning at kunne identificere, hvad de enkelte borgere modtager af ydelser. Data kommer dels fra
kommunernes økonomisystemer samt deres fagsystemer. De fleste kommuner kan individfordele cirka halvdelen af velfærdsomkostningerne i deres økonomisystem. Den sidste halvdel er typisk ikke individfordelt, og det kræver derfor et større analysearbejde og
kommunerens hjælp at placere udgifterne korrekt. Økonomiske og faglige medarbejderne har i processen hjulpet med at individfordele
omkostningerne igennem deres fagsystemer. Fagsystemerne kan typisk fortælle, hvilke borgere der har modtaget en bestemt ydelse over
året. Fordelingen sker herefter som en gennemsnitlig, aktivitetsbestemt eller eksakt fordeling på individniveau.
De individfordelte data skaber derved et overblik over de ydelser, som borgerne modtager, og herved også omkostningstrækket for den
enkelte borger. Det sikrer derfor detaljeret viden om omkostning på individniveau, der gør det muligt at kunne beskrive og karakterisere
typer eller grupper af borgere, der modtager de samme kommunale ydelser. På enkelte områder såsom sagsbehandling i centrene samt
beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, findes der ikke individfordelte data, men dette udgør en begrænset størrelse rent udgiftsmæssigt i
sammenligning med de data, der kan individfordeles.
De individfordelte data er udgangspunkt for opstillingen af segmenter i dette materiale. Da borgere med kognitive handicap udgør en
mindre del af befolkningen, er data fra fem kommuner her sammenkørt til én population for at sikre så stort et datagrundlag som muligt.
Processen, hvormed data er sammenkørt, og individer i segmenterne er identificeret, illustreres på den efterfølgende side.
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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 population
er ca. 200.000 borgere.

Kommune
A

Kommune
B

Kommune
C

Kommune
D

Kommune
E

~ 200.000
borgere

Heraf modtager:
I de fem kommuner kan man identificere ca. 16.000
borgere, der modtager enten førtidspension,
kontant- eller uddannelseshjælp, og/eller har
skånejob eller fleksjob.

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.
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 gennemsnitlige
udgifter lettere påvirkes af udsving blandt borgerne i målgruppen.
Det skal tages med i betragtning ved konklusioner om
potentialet. Store forskelle i udgiftsniveauer er mest holdbare,
mens mindre forskelle på decimaler ikke skal tages som udtryk
for faktiske forskelle i udgiftsniveauer.

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
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Kontanteller uddannelseshjælp
621borgere

Tilknyttet arbejdsmarkedet

Fleksjob
53 borgere

Skånejob
59 borgere

1.227 borgere

Datakilder og metode
 Beregningsmetode
Data fra kommunernes økonomisystemer og fagsystemer er blevet aggregeret og behandlet af Implement. De metodiske valg og fravalg i behandlingen af data beskrives nedenfor:
▪ Udgifter er opgjort som nettoomkostninger, dvs. fratrukket kommunernes refusioner fra staten samt evt. andre indtægter (egenbetaling).
▪ Data er sammenkørt på tværs af kommuner, hvor den autoriserede kontoplan har muliggjort, at økonomien mellem kommuner kan sammenholdes. Der må dog tages forbehold for,
at der kan være forskelle i kommunernes konteringspraksis på det helt detaljerede niveau. Uautoriserede konti fra kommunerne er anvendt i det omfang, Implement sammen med
kommunen har kunnet identificere indsatsen.
▪ Data kommer fra fem kommuner med indbyggertal fra 25.000 op til 60.000. Det samlede antal borgere udgør ca. 200.000.
▪ Data er opgjort på årsbasis fra alle kommuner, men ikke for det samme økonomiske år. Økonomidata stammer fra henholdsvis 2015 og 2016. Der er taget højde for forskelle i
ændringer i kontoplanen de to år imellem.
▪ Udgifter til jobcentrene – og sagsbehandling/visitation generelt – er ikke medtaget i opgørelserne. Det skyldes, at disse udgifter typisk ikke opgøres på CPR-nummer- niveau.
Implement har sammen med kommunerne vurderet de samlede sagsbehandlingsomkostninger inden for hvert centerområde, men da der er betydelig varians i sammensætningen
af opgaver inden for centrene og signifikant forskel i kommunernes vurderinger af sagsbehandlingstiden, vurderes der at være for stor usikkerhed i tallene til, at det vil give et
retvisende billede af udgiftstrækket til borgere med kognitive handicap. Som tommelfingerregel kan dog siges, at flere indsatser også medfører større udgifter til jobcentrene og til
sagsbehandling generelt. Det er derfor ikke usandsynligt, at udgifter til kommunal sagsbehandling samlet set er større til gruppen uden for arbejdsmarkedet end gruppen med en
tilknytning.
▪ Da økonomisystemerne ikke indeholder viden om diagnoser, er borgere med kognitive handicap forsøgt afgrænset ved en række ”proxy”-faktorer. Faktorer, der er anvendt for at
afgrænse de fire segmenter, er:
• Borgere, der modtager socialpædagogisk støtte, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller pædagogisk psykologisk rådgivning, er inkluderet.
• Borgere, der har længerevarende botilbud er sorteret fra, idet de i langt de fleste tilfælde ikke vil være arbejdsmarkedsparate.
• De borgere, der modtager for mere end 100.000 i personlig og praktisk hjælp, som typisk svarer til fem timers hjælp om ugen, er også sorteret fra. Det vurderes at man med
den hjælp i langt de fleste tilfælde ikke vil være arbejdsmarkedsparat.
• Borgere, der er i aktivitets- eller samværstilbud, de såkaldte § 104-tilbud, er ikke medtaget i beregningerne, da det vurderes, at de i langt de fleste tilfælde ikke vil være
arbejdsmarkedsparate eller relevante for en KLAP-indsats.
▪ De gennemsnitlige omkostninger er beregnet ud fra de samlede omkostninger til de enkelte segmenter holdt op imod det samlede antal borgere i segmentet. Det er gjort for at
kunne se på tværs af kommuner, men det vil ikke være alle borgere, der modtager en bestemt ydelse. Det er eksempelvis ikke alle i segmentet, der modtager socialpædagogisk
støtte, hvorfor den gennemsnitlige omkostning vil være lavere for hele segmentet, end den er for de enkelte borgere i segmentet, der faktisk modtager indsatsen. Gennemsnittet kan
her dække over en del varians mellem de enkelte borgere, der faktisk modtager ydelsen. For at kunne lave en gennemsnitlig betragtning på tværs af kommuner er vi dog nødt til at
antage, at alle borgere i segmentet modtager de enkelte ydelser.
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Borgere under 25 år med et kognitivt handicap, der modtager kontant- eller
uddannelseshjælp

A2

 Beskrivelse
Borgere under 25 år med et kognitivt handicap, der modtager kontant- eller
uddannelseshjælp. Den gruppe af borgere modtager gennemsnitligt
ydelser for 261.299 kr. årligt fordelt på 6,1 forskellige ydelser over året.

 Top 10
Nr.

1)

 Fordeling efter aldersintervaller

Ydelse

Gns. omkostning pr. borger

1

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

56.807

2
3

Socialpædagogisk bistand
Kontant- og uddannelseshjælp

54.455
47.725

4

Midlertidigt botilbud § 107

26.660

5

Fast kontaktperson § 52

13.284

6

Mentor (LAB § 31)

8.505

7

Opholdssteder

7.650

8

Specialundervisning

5.983

9

Stofmisbrugsbehandling

4.710

10

Andre

35.520

Total

261.299

1)

Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode).

 Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder

80%
0%

70%

0%

60%
50%

21%

40%

Social

30%

Beskæftigelse

20%

Sundhed

10%
79%

0%
0-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager.
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Andet

Borgere over 25 år, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp

A2

 Beskrivelse
Borgere over 25 med et kognitivt handicap, der modtager kontant- eller
uddannelseshjælp. Den gruppe af borgere modtager gennemsnitligt
ydelser for 199.189 kr. årligt fordelt på 7,1 forskellige ydelser over året.

 Top 10

Nr.

1)
2)

 Fordeling efter aldersintervaller

Gns. omkostning pr.
borger

Ydelse

1
2

Kontant- og uddannelseshjælp 1)
Socialpædagogisk bistand § 85

90.337
32.144

3
4
5
6
7
8
9
10

Praktisk, pæd., anden støtte
Stofmisbrugsbehandling
Aflastning og midlertidigt ophold/botilbud
Ressourceforløb 1)
Hjemløseindsats
Tilskud til bolig 2)
Mentor (LAB § 31)
Andre
Total

10.574
8.778
6.874
5.920
5.704
4.166
3.316
29.904
199.189

Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode).
Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere.

 Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder

25%
0%0%
20%

15%

Social
Beskæftigelse
49%

10%

51%

Sundhed
Andet

5%

0%
0-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 +
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager.

15

Tabeller – Andre omkostninger til segmenter (gns. pr. borger)
FØRTIDSPENSION
Ydelse
Hjemmesygepleje
Hjælpemidler
Kontant- og uddannelseshjælp 1)
Løntilskud 1)
Specialpædagogisk bistand, voksne
Rehabilitering og genoptræning
Vederlagsfri fysioterapi
Familiebehandling
Ressourceforløb 1)
Personlige tillæg
Sygedagpenge 1)
Befordring
Alkoholbehandling
Ledighedsydelse 1)
Støtteperson ved anbringelse
Hjælp til enkeltudgifter
Forebyggende foranstaltninger
Hjemløseindsats
Aktivering og forebyggelse
Personlig assistance til handicappede
Afregning vedr. egne borgere
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne
Fleksjob 1)
Fast kontaktperson § 52
Støtte- og kontaktperson, sindslidende
Specialundervisning
Udgifter til færdigbehandlede patienter

1)
2)

Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode).
Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere.

B1

SKÅNEJOB
Gns. omkostning pr. borger
1.339
1.194
1.122
841
828
769
649
476
463
444
410
628
484
340
262
288
211
180
170
141
118
94
92
83
68
67
58

Ydelse

Gns. omkostning pr. borger

Hjemmesygepleje

1.830

Handicapkompenserende ydelser

1.493

Misbrugsbehandling

1.344

Personlige hjælpeordninger
Ledelse og administration ift. aktive beskæftigelsestilbud (ikke
sagsbehandling

1.210

Aktiverende tilbud

1.543
570

Personlige tillæg

467

Personlig og praktisk hjælp § 83

329

Hjælpemidler

325

Specialpædagogisk bistand

121

Lægeerklæringer

88

Kontant- og uddannelseshjælp

1)

Forebyggende foranstaltninger

19
15
11
7
6
2
1
1

1)

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

16

1.028

Rehabilitering og genoptræning

Sygedagpenge
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
Praktisk, pæd., anden støtte
Danskuddannelse
Mentor
Arm- og benproteser
Sundhedsfremme og forebyggelse
Dagpenge 1)
Borgerstyret personlig assistance

A1

72
70
20
14

A2

Tabeller – Andre omkostninger til segmenter (gns. pr. borger)
KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP
Ydelse
Tilskud til bolig 2)
Opholdssteder
Specialundervisning
Hjemløseindsats
Støtteperson ved anbringelse
Forebyggende foranstaltninger
Familiebehandling
Eget værelse
Beskyttet beskæftigelse § 103
Døgninstitutioner
Ledighedsydelse 1)
Førtidspension 1)
Plejefamilier
Hjælp til enkeltudgifter
Personlig og praktisk hjælp § 83
Sygedagpenge 1)
Aktivering
Ledelse og administration
Jobafklaringsforløb
Kvindekrisecentre
Revalidering
Alkoholbehandling
Udgifter til færdigbehandlede patienter
Befordring
Lægelig/ambulant alkoholbehandling
Hjemmesygepleje
Tabt arbejdsfortjeneste, børn m nedsat funktionsevne
Hjælpemidler
Lægeerklæringer
Specialpædagogisk bistand, voksne
Rehabilitering og genoptræning
Nyttejob 1)
Løntilskud 1)
Fleksjob 1)
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat
funktionsevne
Udgifter til sygebehandling
Danskuddannelse
Skoleydelse
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne
Integrationsydelse

Gns. omkostning pr. borger
3.741
3.572
2.794
2.241
2.057
1.860
1.841
1.819
1.721
1.681
1.622
1.565
1.247
1.223
1.186
1.144
1.144
876
821
745
691
587
506
496
435
322
310
307
290
258
201
198
168
148

Ydelse
Dagpenge

17

79

Praktikophold

76

Aktivering og forebyggelse

75

Integrationsindsats

74

Supplerende tilskud

69

Produktionsskoler

69

Erhvervsgrunduddannelser

62

Støtte- og kontaktperson, sindslidende

56

Vederlagsfri fysioterapi

49

Rådgivning

42

Tilskud, udsatte lejere

40

Tolkeudgifter

36

Personlig assistance til handicappede

23

Specialtandpleje
Friplads

19
11

Plejehjem og beskyttede boliger

10

Forbrugsgoder
Aktiverende tilbud

7
7

Friplads i særlige dagtilbud

5

Personlige tillæg

4

Ledsagerordning, nedsat funktionsevne

4

Kost og efterskoler
Tolkebistand

4
4

Integrationsindsats, mentor

3

Sundhedsfremme og forebyggelse
Sundshedspleje

2
1

1)
2)

142
120
108
85
80
79

Gns. omkostning pr. borger
1)

Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode).
Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere.

Tabeller – Andre omkostninger til segmenter (gns. pr. borger)
FLEKSJOB
Ydelse

Gns. omkostning pr. borger

Ledsagerordning, nedsat funktionsevne
Sygedagpenge

1)

1.257
1.071

1)

Ressourceforløb
Ledelse og administration ift. aktive beskæftigelsestilbud
(ikke sagsbehandling)

571

Personlige tillæg

466

Beskyttet beskæftigelse

358

Hjælpemidler

329

Udgifter til sygebehandling

233

Kontant- og uddannelseshjælp

1)

549

229

Forebyggende foranstaltninger

225

Mentor

169

Forbrugsgoder

145

Støtteperson ved anbringelse

72

Hjælp til enkeltudgifter

49

Lægeerklæringer

8

Befordring

2

Dagpenge

2

1)
2)

Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode).
Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere.
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B2

