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Budgetnotat 2022 – Unge med autisme 
Dette budgetnotat beskriver et pilotprojekt som, efter ønske fra Arbejdsmarkedsudvalget, sigter mod at 
styrke den håndholdte indsats for unge med autisme gennem et særligt tilrettelagt virksomhedsvendt 
ansættelsesforløb ud fra Klar til start-konceptet. 

En del af baggrunden for pilotprojektet er den dokumenterede stigning i antal unge med psykiske diagnoser 
har været stigende de senere år. Ser man konkret på andelen af personer som får diagnosen autisme er det 
tidoblet i løbet af de seneste 20 år. Selvom en del af forklaringen skal findes i at fagfolk er blevet bedre til at 
opdage unge med autisme, er der rigtig god grund til at forsøge at finde frem til virkningsfulde 
beskæftigelsesindsatser for målgruppen. 

Målgruppen af unge med autisme fylder en del i Rebild Kommune, hvor man i Ungeenheden også savner 
tilbud, der kan bidrage til, at disse unge kan blive selvforsørgende og derigennem blive mere selvhjulpne og 
få en bedre livskvalitet. Her er Klar til start en god mulighed, der har høje succesrater i forhold at bringe netop 
disse unge i job.  

Målgruppen er moderat- til højtfungerende unge og voksne, ofte uden kompetencegivende uddannelse og 
uden folkeskoleeksamen, som pga. deres autisme umiddelbart vurderes at have ringe chancer for ansættelse 
i en almindelig virksomhed. Konceptet vurderes for disse unge at være et oplagt alternativ til førtidspension 
og lange ressourceforløb. 

Forløbene har som udgangspunkt en varighed på 12 måneder, hvorefter kandidaten bliver fastansat i en 
privat virksomhed, typisk i fleksjob. Når kommunen visiterer borgeren til Klar til start, har den kommende 
arbejdsplads allerede garanteret fastansættelse, så snart kandidaten har gennemført forløbet 
tilfredsstillende, hvilket lykkes for 80% af alle visiterede. 

Hele forløbet foregår i virksomheden, ofte på kandidatens kommende arbejdssted. Kernen ligger i at give 
den enkelte unge et kompetencemæssigt løft, såvel fagligt som socialt, således at han eller hun bliver helt 
eller delvist selvforsørgende og i det hele taget opnår en højere livskvalitet. En afledt effekt forventes at 
være, at den unge gennem livet forventes at få mindre brug for støtte efter f.eks. Serviceloven, hvilket en del 
af disse unge har eller forventes at få gennem livet. 

Der er ikke tale om en egentlig investering, da økonomien ikke kan bære det på den korte bane alene ift. 
forsørgelsen. Samtidig betyder den forholdsvis lille målgruppe (estimeret til 3-5), at der er forholdsvis stor 
usikkerhed ift. besparelsen. Derfor foreslås det iværksat som et pilotprojekt, som skal vise om det kan lykkes 
at støtte en mindre gruppe unge med autisme i at finde og fastholde et fleksjob, som er tilpasset netop deres 
ønsker og kompetencer. 

Der vurderes aktuelt at være ca. 3-5 unge i målgruppen i år, som mangler et godt beskæftigelsestilbud. Flere 
unge kunne have et tilsvarende behov i de kommende år, men vil ikke være omfattet af denne investering. 
Der vil blive fulgt op på resultaterne af pilotprojektet, som vil ligge til grund for en stillingtagen til det videre 
arbejde med konceptet. Besparelsen opstår ved at flere overgår til fleksjob. 
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Økonomi 

Beløb i mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Samlet 
Investering 0,80 0,10   0,90 
Besparelse  -0,04 -0,06 -0,06 -0,15 
Resultat 0,80 0,06 -0,06 -0,06 0,75 
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