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Det går den forkerte vej med uddannelse og job for handicappede
Unge med handicap kommer bagud på point i jobkøen. Opsvinget buldrer fremad, men det går den anden
vej med uddannelse og job for mennesker med kronisk sygdom og handicap.
I 2016 var lidt mere end hver anden dansker med handicap job. Til sammenligning var 8 ud af 10 danskere
uden handicap i job. Færre unge med handicap får en kompetencen uddannelse. I perioden 2012- 2016
faldt andelen fra 74 pct. til 66 pct.
På epilepsiområdet viser socioøkonomisk forskning, at tilværelsen hænger for mange med epilepsi, fordi de
kommer dårligt fra start med skole og uddannelse.
Hvad vil du gøre for at rette op på den negative udvikling hvad angår uddannelse og job for mennesker med
handicap?
Bent Bøgsted og Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti:
Det drejer sig først og fremmest om at sikre oplysning til arbejdsgivere om hvilke regler og hjælpemidler
samt tilskud som der kan gives. Der skal også være mere direkte hjælp til at finde en uddannelse eller job.
Jeg (Jens Henrik) har udarbejdet et udspil om udfordringer for mennesker med handicap i
uddannelsessystemet. I DF mener vi, at det afgørende skal være den enkeltes evner til at tage en
uddannelse og ikke om den enkelte har et handicap. Derfor har vi i udspillet samlet en lang række af tiltag.
Listen er ikke endelig - og vi modtager meget gerne konkrete forslag til yderligere tiltag, som vi kan bygge
på. Vores målsætning er, at unge med handicap i samme grad som øvrige unge skal have uddannelse og
job. F.eks har vi netop via satspuljen igangsat et projekt for at finde veje til at unge på STU kan komme i
beskæftigelse . Vi har også netop fået indført SU handicaptillæg på erhvervsuddannelserne.
Karsten Hønge, SF:
I SF er vi meget optagede af at sikre lige adgang til job og uddannelse for alle mennesker. Derfor var vi
glade for, at vi med Satspuljeaftalen for 2019 har et særligt fokus på indsatsen med at få mennesker med
handicap i beskæftigelse. Med satspuljen afsatte vi 128,4 millioner kroner over fire år som udelukkende
skal bruges på at lette vilkårene for mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet. Derudover er vi
meget åbne for drøfte yderligere initiativer der kan fremme, at borgere med et fysisk- eller psykisk
handicap skal kunne leve et aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelser.
Hans Andersen, Venstre:
Det går godt i Danmark for tiden. Vi har nået rekord i beskæftigelsen, og antallet af personer på offentlig
forsørgelse er den laveste siden 1987. Det er nu, vi har muligheden for at få alle med i fællesskabet.
Desværre er det hver tredje person med et større handicap, der ikke er i arbejde. Vi skal gøre flere ting for
at vende den udvikling. Vi skal havde nedbrudt nogle af de fordomme, der er i forhold til, hvad mennesker
med handicap kan. For de både kan og vil bidrage. Og så skal vi fjerne bøvl og regler, som gør det svært for
mennesker med handicap at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har allerede taget en række initiativer. Vi
har bl.a. aftalt, at personer med handicap, der har nået folkepensionsalderen, kan beholde deres

hjælpemidler, hvis de ønsker at forblive på arbejdsmarkedet. Hjælpemidlerne skal bidrage til, at personer
med handicap kommer og fastholdes i beskæftigelse. Vi har også aftalt at se på muligheden for at udvikle et
kompetencekort, som personer med handicap kan tage med sig i jobsøgningen. Kompetencekortet vil bl.a.
kunne forklare en mulig arbejdsgiver, hvilke færdigheder personen har, og beskrive den enkeltes handicap.
Vi har den ambition at 13.000 flere mennesker med handicap skal i job frem til 2025 og vi har senest afsat
128 mio. kr. til at tage initiativer i de kommende år.
Annette Lind, S:
For at have land i balance er vi nødt til at have alle med. Men vi kan ikke stille krav til, at alle er med, før der
skabes vilkår, som muliggør det. I slutningen af 2018 var Socialdemokratiet med til at lave en
satspuljeaftale, som resulterede i at knap 130 mio. kroner mellem 2019 og 2022 vil tilføres indsatsen til at
få flere handicappede i uddannelse og beskæftigelse. Derudover er forbedringer i STU’en et godt sted at
starte, når udviklingen for handicappedes uddannelses- og arbejdsmuligheder skal vendes. Derfor har vi
tilført 40 mio. kr. til forbedringer i det sidste år af STU’en med fokus på bedre overgange. Dermed er langt
flere unge med en STU i bagagen, klædt på til arbejdsmarkedet. Derfor tror jeg på, at fremtiden ser lysere
ud for handicappedes muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Anni Matthiesen, Venstre:
Vi er alle gode til noget. Derfor er det for mig afgørende, at mennesker med handicap får den hjælp, de har
behov for. I uddannelsessystemet har jeg kæmpet for, at elever med særlige behov skulle få samme
mulighed for selv at vælge skole, som alle andre elever. Men jeg arbejder også for, at der skabes bedre
mulighed for, at unge med særlige behov kan få et job. Overgangene fra uddannelse til arbejdsmarked skal
gøres mere smidig. For på nuværende tidspunkt efterlades alt for mange unge med særlige behov på
offentlig forsørgelse uden noget at stå op til. Jeg mener, at alle skal have muligheden for at tage del i det
arbejdende fællesskab. Derfor har vi bl.a. med satspuljeaftalen for 2019afsat en pulje til projekter med
virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap.
Jakob Sølvhøj, Enhedslisten:
Der skal rettes op på den spareøvelse, inklusionsloven var, så børn med handikap får den fornødne støtte i
skolen. Der er også brug for mere fleksible uddannelsesforløb, bedre muligheder for nedsat tid og
forlængelse af uddannelsesforløb med den nødvendige økonomiske støtte. Og så skal der ske en styrkelse
af kvalitetskravene til STU og etableres en overbygning til uddannelsen. Helt overordnet skal der sættes
konkrete mål for både uddannelsesgraden og beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap, og en
statslig fleksjobinstitution efter svensk forbillede skal skaffe mange nye jobs på særlige vilkår.

Hjælp ved midlertidigt førerforbud
Når mennesker får et epilepsianfald, så skal de naturligvis ikke længere selv fører bil i en længere periode.
Ca. 55.000 personer har epilepsi. Ved første anfald får man typisk førerforbud midlertidigt i 12 måneder, og
ved efterfølgende anfald typisk 6 måneder.
I den periode må man selv klare alle udfordringer med transport til og fra arbejde samt i jobfunktionen. Det
kan betyde, at man ikke kan passe sit arbejde, hvis det ikke er muligt at anvende offentlig transport.

Ved mange handicap er der forskellige støtteordninger for at kompensere for udfordringerne. I Danmark er
der ingen hjælp at hente fra det offentlige ved midlertidigt førerforbud grundet helbredsproblemer.
Det er der for eksempel i Norge med tilskud til taxa-kørsel til og fra arbejde, når det ikke er muligt at
anvende offentlig transport. Enten fordi de ikke kan bruge offentlig transport, eller det ikke findes.
Mener du at der af hensyn til beskæftigelse bør være tilskud til transport ved midlertidigt førerforbud, når
det ikke er muligt at anvende offentlig transport?
Bent Bøgsted og Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti:
Det er nødvendigt at se på hvilke muligheder der er for transport. Det kan være offentlig eller samkørsel.
Men vi må erkende at det kan blive for dyrt med taxa. Der kan jo også være mulighed for at virksomheden
selv kan stå for en kørselsordning med kollegaer.
Der også er andre grupper af personer med handicap, som har et transportproblem i forbindelse med at
tage et arbejde. F.eks hvis du går på STU kan du får transport til og fra - men hvis du efterfølgende skal
passe et arbejde kan du ikke få det. Jeg mener derfor vi skal se på hvilke løsninger vi kan finde mere bredt.
Det vil jeg tage på listen over emner, som vi skal tage op efter valget
Karsten Hønge, SF:
SF vil arbejde for bedre uddannelsesmuligheder og et rummeligt arbejdsmarked, hvor mennesker med
handicap er inkluderet på lige fod med alle andre. Hertil kan problematikkerne der følger af et midlertidigt
førerforbud være en barriere for den enkelte borgers muligheder for at opretholde en fast tilknytning til
enten uddannelse eller job. Derfor er SF åbne for at drøfte potentialerne ved et tilskud og gå i dialog med
relevante parter om emnet.

