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Hurtige fakta
Denne påvirkningsanalyse drager en konklusion på baggrund af en situation, hvor mennesker
med autisme spektrum forstyrrelser, ASF, er i job, og sammenligner med en alternativ
situation, hvor de samme mennesker er arbejdsløse og på understøttelse. Nedenfor er nogle af
de vigtigste målinger, som vi anvendte til at måle den kvantitative (dvs. hvad er de målbare
fordele, samfundet opnår ved at støtte beskæftigelsen af personer hos Specialisterne) og
kvalitative indvirkning (dvs. hvad betyder det for disse personer at have et job). Disse tal
fokuserer mest på afkastet på de offentlige finanser (dvs. afkast via skatter og
omkostningsbesparelser). De er hentet fra en femårig analyse, der bygger på empiriske data af
Specialisternes aktiviteter fra 2008-2012. Disse målinger gælder for mennesker med ASF ansat
af Specialisterne, men bør ikke udvides til at omfatte alle med autisme, da der er stor forskel
på tilfældene blandt denne del af befolkningen.
Specialisterne havde fra januar til december 2012 35
ansat. Dette tal svinger i den analyserede periode (20082012), og rapporten tager derfor højde for disse udsving. Vi
valgte også at afspejle det forhold, at nogle personer kan
have været i stand til at sikre sig et job uden hjælp fra
Specialisterne. Vi har derfor valgt ikke at omfatte alle
konsulenter i vores analyse med henblik på at opnå en
mere realistisk vurdering af virkningerne.
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Gennem den femårige periode (2008-2012) har Specialisterne skabt en samlet værdi af DKK 49,42 millioner
via besparelser til det danske velfærdssystem i indtægter hentet fra ekstra skatter og pensionsbidrag ...

... Efter de offentlige investeringer, der foretages for at støtte personer med ASF i deres arbejde er fratrukket, beløber
den samlede værdi sig netto til DKK 13,5 millioner. Med
andre ord: Ved at støtte personer med ASF gennem beskæftigelse hos Specialisterne, tjener det danske velfærdssystem
hvert år ca. DKK 87,263 kroner per person, som får støtte.
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Hver eneste krone investeret i at støtte beskæftigelsen af
personer med ASF hos Specialisterne giver 2,2 gange mere i
afkast i form af skatter og pensionsbidrag, end hvis de samme
ressourcer blev investeret i de samme individer uden job.

100% af Specialisternes konsulenter vurderer, at deres
job har haft en positiv indvirkning på mindst to af de otte
poster, der måles i vores sociale påvirkningsanalyse. Den
største anerkendte effekt er stigningen i oplevelsen af social
og økonomisk uafhængighed (89%) og generelle velbefindende (78%).
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Én offentlig krone investeret i Specialisterne giver …
En krone af offentlige midler, der investeres i at støtte Specialisternes medarbejdere (gennem
fleksjobordning, jobtilskud, sygefraværsordning eller
supplerende
indkomst) genererer
besparelser (angivet med fed nedenfor) på områder, der ellers ville være blevet udgiftsført
(dvs. omkostninger til aktivering og fordelingsindtægter) ved samtidigt at generere indtægter
til det offentlige gennem skatter og bidrag.
Aktiveringsomkostninger: Kr. 0,24
Pensionsbidrag: Kr. 0,03
Indirekte skatter: Kr. 0,24
Direkte skatter: Kr. 0,42
Understøttelsesindtægter: Kr. 0,44

Beskæftigelsesstøtte til et individ hos Specialisterne giver ...
De gennemsnitlige årlige omkostninger for at yde støtte til en person hos Specialisterne er kr.
231.705 til det danske samfund. Denne investering giver en gennemsnitlig samlet værdi på
kr. 318,967 årligt gennem besparelser i velfærdssystemet (angivet med fed nedenfor) og de
genererede skatter og pensionsbidrag.
Aktiveringsomkostninger: Kr. 56.333
Fleksjob

Ekstra pensionsbidrag: Kr. 7.511
Indirekte skatter: Kr. 54.715

Job med
tilskud

Direkte skatter: Kr. 98.071
Understøttelsesindtægter: Kr. 102.338

”Almindelige”
job

