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Sammenfatning
Om indsatsen
My Way to Success er en beskæftigelsesrettet indsats til mennesker med autisme. Indsatsen
har primært været afprøvet over for personer med Aspergers syndrom. Indsatsen består af et
12 ugers udviklings- og kompetenceafklarende kursus tilrettelagt som holdundervisning med
efterfølgende 12 ugers virksomhedspraktik. På kurset arbejdes med temaer, som har betydning
for at indgå på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse. Indsatsen er afprøvet af Odense
Kommune i perioden 2017-2020 med tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(STAR).
Eksempelberegningen af My Way to Success i denne rapport er udarbejdet i Den
Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5 og belyser det potentielle
budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige i et scenarie, hvor en kommune opstarter og
drifter indsatsen under de antagelser og forudsætninger, som beregningen baserer sig på.
Eksempelberegningen tager udgangspunkt i et scenarie, hvor der årligt i en treårig periode
påbegyndes og afsluttes tre gruppeforløb hver med otte deltagere pr. forløb. Der medregnes
budgetøkonomiske konsekvenser i en tiårig periode efter, at deltagerne har afsluttet indsatsen.
De budgetøkonomiske konsekvenser i eksempelberegningen baserer sig dermed ikke på
realiserede budgetøkonomiske konsekvenser, dvs. ændringer i forbruget af offentlige ydelser og
aktiviteter forbundet med en konkret afprøvning af My Way to Success, men derimod på viden
om effekten af indsatsen og konsekvenser og priser baseret på en registerafgrænset målgruppe
og succesmål i SØM. Resultatet skal derfor tolkes med varsomhed, da de realiserede
budgetøkonomiske konsekvenser, der følger af indsatsen, afhænger af den konkrete lokale
kontekst og vil derfor afvige fra dem, der fremgår af denne eksempelberegning.
Antagelser og forudsætninger
Eksempelberegningen af My Way to Success bygger på en række antagelser og
forudsætninger.
Viden om omkostningerne og effekten forbundet med My Way to Success stammer fra
oplysninger og datamæssige opgørelser fra Odense Kommune samt Den Socialøkonomiske
Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
Bruttoomkostningerne forbundet med My Way to Success udgør ca. 37.000 kr. pr. deltager,
mens sparede omkostninger forbundet med indsatser, som My Way to Success erstatter
(basisalternativet), udgør ca. 31.200 kr. pr. deltager. Nettoomkostningerne, der udtrykker
meromkostningerne ved at tilbyde My Way to Success sammenlignet med basisalternativet,
udgør dermed 5.700 kr. pr. deltager.
Effektmålet for indsatsen My Way to Success er defineret som ’Beskæftigelse (støttet såvel som
ustøttet) eller ordinær uddannelse 52 uger efter påbegyndt indsats’. Opgørelser fra Odense
Kommune viser, at 28 pct. opnår effektmålet efter at have deltaget i indsatsen. Generel viden i
SØM viser, at 18 pct. i målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’
opnår et sammenligneligt succesmål. Mereffekten af at deltage i My Way to Success i forhold til
basisalternativet er derfor sat til 10 pct.-point.
Målgruppen i SØM, der anvendes til at opgøre de forventede budgetøkonomiske konsekvenser
forbundet med My Way to Success, er ‘Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’.
Succesmålet for denne målgruppe er defineret som ’Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller
ordinær uddannelse ultimo året efter, at de indgår i målgruppen’.
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På en række parametre er der forskel på målgruppen og effektmålet for My Way to Success
sammenlignet med målgruppen og succesmålet i SØM. Blandt andet omfatter indsatsen kun
personer med normalbegavelse, mens SØMs målgruppe også omfatter personer med
begavelse uden for normalområdet.
Til opgørelse af de budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med My Way to Success
anvendes SØMs gennemsnitspriser forbundet med konsekvenser for målgruppen ‘Voksne med
autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’.
Resultater
Eksempelberegningen viser, at der potentielt er positive budgetøkonomiske konsekvenser
forbundet med My Way to Success, da indsatsen medfører, at flere kommer i beskæftigelse, og
der kan dermed forventes et mindre behov for indkomstoverførsler, beskæftigelsesindsatser og
sociale serviceydelser samt større indbetalinger af skat af indkomst for deltagerne.
De samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser er særligt forbundet med
indkomstoverførsler (år 1-7: ca. 6.100 kr. pr. deltager) og skat af indkomst (år 1-7: ca. 4.900 kr.
pr. deltager). Der er dog også mindre positive budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med
beskæftigelsesindsatser og sociale serviceydelser.
Omvendt er der negative budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med ungdoms- og
voksenuddannelse, da flere kommer i uddannelse, hvilket medfører øgede udgifter for staten. At
flere kommer i uddannelse må dog forventes at forbedre deltagernes tilknytning til
arbejdsmarkedet på længere sigt, hvorfor det i en investeringstankegang kan tolkes positivt på
trods af øgede udgifter på kort sigt.
De samlede positive økonomiske konsekvenser mere end opvejer omkostningerne ved
indsatsen for det offentlige som helhed. Som det fremgår af Tabel 1, beløber nettoresultatet i
det specificerede scenarie for opstart og drift af My Way to Success, hvor der årligt påbegyndes
tre gruppeforløb med otte deltagere i en treårig periode, og hvor der medregnes
budgetøkonomiske konsekvenser fra deltagerene afslutter indsatsen og ti år frem, sig til ca.
400.000 kr. i alt, mens nettoresultatet pr. deltager beløber sig til ca. 5.800 kr.
Tabel 1
Budgetøkonomiske konsekvenser, nettoomkostninger og nettoresultat i alt og pr. deltager
forbundet med My Way to Success
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)
I alt

Pr. deltager

Budgetøkonomiske konsekvenser

798.727

11.477

- Nettoomkostninger

398.405

5.725

Nettoresultat

400.322

5.752

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ’’Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året,
hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Kommunen, der afholder omkostningerne forbundet med indsatsen, har et samlet positivt
nettoresultat på ca. 3.700 kr. pr. deltager, mens staten, der ikke har omkostninger forbundet
med indsatsen, har et samlet positivt nettoresultat på ca. 2.100 kr. pr. deltager. Regionen har
hverken omkostninger eller budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen.
Da der er usikkerhed om en række af de antagelser og forudsætninger, der anvendes i
eksempelberegningen af My Way to Success, er der foretaget en række følsomhedsanalyser.
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Følsomhedsanalyser
Hvis der varieres i antallet af deltagere pr. gruppeforløb imellem fem og 11 personer, og alle
andre forudsætninger er uændret, ligger nettoresultatet for det offentlige samlet set inden for et
spænd på ca. -16.400 kr. til ca. 15.800 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet for kommunen
ligger inden for et spænd på mellem -18.500 kr. og 13.800 kr. pr. deltager.
Nettoomkostningerne må maksimalt udgøre ca. 11.500 kr. pr. deltager for det offentlige som
helhed og ca. 9.400 kr. pr. deltager for kommunen, for at nettoresultatet er positivt.
Hvis der varieres i succesraten, og alle andre forudsætninger er uændret, vil nettoresultatet af
My Way to Success være positivt for det offentlige som helhed ved en succesrate på minimum
5 pct.-point, mens nettoresultatet vil være positivt for kommunen ved en succesrate på minimum
7 pct.-point.
Hvis der kun medregnes beskæftigelsesmæssige konsekvenser for målgruppen ‘Voksne med
autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’, og alle andre forudsætninger er uændret, er det
samlede nettoresultat for det offentlige ca. 5.600 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet for
kommunen er ca. 2.400 kr. pr. deltager.
Forbehold
Sparede omkostninger forbundet med basisalternativet og effekten af basisalternativet baserer
sig på generel viden om henholdsvis baselineforbruget af vejledning og opkvalificering og
andelen, der opnår succesmålet for målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte
(18-64 år)’ i SØM. Det samme gør sig gældende for de budgetøkonomiske konsekvenser,
hvorfor der ikke er tale om konsekvenser og priser for borgere, der har deltaget i My Way to
Success, men derimod en generel målgruppe og et succesmål, der ligner målgruppen og
effektmålet for indsatsen.
SØM-målgruppen baserer sig desuden på et meget lille datagrundlag. En række af
konsekvensestimaterne er derfor statistisk insignifikante og indgår derved ikke i
eksempelberegningen. Der kan dermed potentielt være budgetøkonomiske konsekvenser for
flere offentlige ydelser og aktiviteter, og over flere år, som dog ikke afrapporteres på grund af for
få observationer.
I eksempelberegningen er der kun medregnet budgetøkonomiske konsekvenser for de typer af
offentlige ydelser og aktiviteter, der foreligger konsekvenser for i SØM. Desuden er der kun
medregnet konsekvenser i en tiårig periode fra og med året, hvor deltagerne afslutter My Way
to Success. Der kan derfor potentielt være flere budgetøkonomiske konsekvenser forbundet
med andre offentlige ydelser og aktiviteter eller over en længere årrække end det, der fremgår
af denne eksempelberegning.
I eksempelberegningen tages der ikke højde for værdien af fx øget trivsel eller livskvalitet for
borgerne, der deltager i My Way to Success. Det budgetøkonomiske nettoresultat skal derfor
ses i relation til den progression, My Way to Success skaber for borgerne, der deltager i
indsatsen.
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1. Om eksempelberegningen af My
Way to Success
Dette er en eksempelberegning af et scenarie for indsatsen My Way to Success.
Eksempelberegningen er udarbejdet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version
2.5 (for en overordnet beskrivelse af SØM se Bilag A) og giver et bud på, hvordan indsatsen
påvirker den offentlige økonomi – både direkte i form af omkostninger ved indsatsen og
indirekte i form af de budgetøkonomiske konsekvenser, der forventes at følge af indsatsens
effekt på borgerne.
Eksempelberegningen baserer sig på viden om My Way to Success fra Odense Kommune samt
generel viden om konsekvenser og priser beregnet på baggrund af registerafgrænsede
målgrupper og succesmål i SØM.
I en eksempelberegning i SØM er der ikke kendskab til de faktiske budgetøkonomiske
konsekvenser, dvs. ændringer i forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter, der følger af en
konkret indsats. I stedet baserer de budgetøkonomiske konsekvenser sig på viden om effekten
af indsatsen og konsekvenser baseret på registerafgrænsede målgrupper og succesmål. En
eksempelberegning giver derfor udelukkende et bud på, hvilke afledte budgetøkonomiske
konsekvenser der kan forventes af den konkrete indsats under de antagelser og forudsætninger
i scenariet, som beregningen bygger på.
Eksempelberegningen af My Way to Success skal derfor tolkes varsomt, da de realiserede
budgetøkonomiske konsekvenser, der følger af indsatsen, vil afvige fra dem, der fremgår af
denne eksempelberegning. Der kan derfor med fordel følges op på eksempelberegningen med
en økonomisk evaluering med reelle budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med My Way
to Success, når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at gøre dette.
Det er muligt at tilpasse eksempelberegningen af My Way to Success i SØM. Dette gøres ved
at ændre i de antagelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne eksempelberegning,
så de passer til ens egen lokale kontekst.
I Boks 1.1 nedenfor fremgår en beskrivelse af My Way to Success.
Boks 1.1
Om My Way to Success:
My Way to Success er en beskæftigelsesrettet indsats til personer med autismespektrumforstyrrelser.
Indsatsen har primært været afprøvet over for personer med Aspergers syndrom med variation i
sværhedsgraden af autisme fra hold til hold.
Indsatsen består af et 12 ugers udviklings- og kompetenceafklarende kursus tilrettelagt som
holdundervisning med gennemsnitligt otte deltagere pr. hold. Undervisningen finder sted to gange om
ugen af tre timers varighed og varetages af to specialundervisere, der er folkeskolelærere af
uddannelsesbaggrund. I forbindelse med undervisningen er der tilknyttet en jobkonsulent, der er på
matriklen én gang ugentligt for at tage del i dele af undervisningen. Dette giver mulighed for, at
deltagerne kan sparre med jobkonsulenten. På kurset arbejdes med temaer, som har betydning for at
indgå på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse. De fem overordnede temaer er:
Tema 1: Den gode arbejdsplads
Deltagerne deler egne erfaringer fra arbejdsmarkedet og taler om deres kompetencer og udfordringer
på arbejdsmarkedet. Undervisningen fokuserer på arbejdspladskultur, rollemodeller, deltagernes
værdier og styrker.
(fortsættes på næste side)
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Tema 2: Stress vs. trivsel og arbejdsglæde
Deltagerne undervises i at planlægge og tilrettelægge arbejdsopgaver på arbejdspladsen. Der
undervises også i dagsrytmer og struktur samt regler, både de formelle og uformelle regler på en
arbejdsplads. Derudover undervises deltagerne i at lære at kende deres egne potentielle stresssignaler.
Tema 3: Kommunikation
I temaet omhandlende kommunikation undervises deltagerne i det sociale liv på arbejdspladsen med
kollegaer. Deltagerne lærer om, hvordan frokostpauser og andre pauser foregår, hvordan de kan
kommunikere med andre, heriblandt deres kropssprog, og hvordan de laver smalltalk.
Tema 4: Konflikthåndtering
Der undervises i at være i dialog, når noget er godt eller svært, samt assertion.
Tema 5: ”Min egen værktøjskasse” – Redskaber til dialog med arbejdspladsen (hjælp til
selvhjælp)
Deltagerne får værktøjer, som de kan anvende i dialogen med arbejdspladsen.
Efter kurset skal deltagerne i 12 ugers individuel praktik, der tilrettelægges individuelt undervejs i
gruppeforløbet i samarbejde med jobkonsulenten. I praktikperioden sparrer deltagerne ligeledes
løbende med jobkonsulenten. Virksomhederne, der ansætter deltagerne, er rustet til at ansætte
medarbejdere med autismespektrumforstyrrelser.
Kilde: Oplysninger fra Odense Kommune.

Scenariet for eksempelberegningen
De væsentligste antagelser og forudsætninger for eksempelberegningen af My Way to Success
fremgår af Tabel 1.1.
Eksempelberegningen bygger på et scenarie, hvor en kommune opstarter My Way to Success i
2021 og drifter indsatsen i en treårig periode.
Forløbsvarigheden er 12 ugers gruppeforløb og 12 ugers praktik og sættes i beregningen til
under et år. Det antages, at der iværksættes og afsluttes tre gruppeforløb pr. år, med otte
deltagere pr. forløb.
Der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser i en tiårig periode, fra deltagerne afslutter
indsatsen.
Scenariet er baseret på oplysninger om forløbsvarighed og deltagerforløb fra Odense
Kommune, mens år for opstart af indsatsen samt indsatsens tidshorisont er tilpasset et scenarie
for en fremtidig implementering af My Way to Success i en ny kommune eller organisation.
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Tabel 1.1
Væsentligste antagelser og forudsætninger i scenariet for eksempelberegningen af My Way to
Success
Parameter

Forudsætning

År for opstart af indsatsen

2021

Tidshorisont

3 år

Forløbsvarighed

<1 år (24 uger)

Antal forløb pr. år

3 forløb

Antal deltagere pr. forløb
Antal år med budgetøkonomiske konsekvenser

8 deltagere
10 år

Anm.: Ved individuelle forløb er ’Antal deltagere pr. forløb’ altid én deltager.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune.
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2. Omkostninger
Omkostninger ved en indsats omfatter udgifterne til etablering og drift af indsatsen. Hvis
indsatsen direkte erstatter en eller flere eksisterende indsatser, skal omkostningerne til disse
indsatser modregnes omkostningerne til den pågældende indsats.
Nedenfor beskrives forudsætningerne bag og resultaterne af omkostningsvurderingen af My
Way to Success.
2.1.1.

Forudsætninger

De centrale forudsætninger for omkostningsvurderingen af My Way to Success og opgørelsen
af sparede omkostninger til basisalternativet er beskrevet nedenfor. For deltaljerede oplysninger
se Bilag B.
Omkostninger til indsatsen
Omkostningerne forbundet med My Way to Success, der anvendes i denne
eksempelberegning, baserer sig på oplysninger fra Odense Kommune.
Der vil være en række omkostninger, hvis My Way to Success skal implementeres i en ny
kommune eller organisation, herunder omkostninger forbundet med medarbejder- og
ledelsesmæssige ressourcer til udarbejdelse af analyser, overvejelse om organisatorisk
forankring og organisering mv. Disse omkostninger vil variere på tværs af kommuner og er
derfor ikke prisfastsat i denne omkostningsvurdering, men det er omkostninger, man som en
kommune skal være opmærksom på, hvis man overvejer at implementere My Way to Success i
ens organisation.
Omkostningerne forbundet med udvikling af kursusprogrammet i My Way to Success samt
sparring med psykolog udgør i alt ca. 42.000 kr.
Underviserne på gruppeforløbene i My Way to Success er uddannet til at kunne undervise
borgere med autisme. Omkostningerne til uddannelse af underviserne udgør i alt ca. 118.000
kr.
Omkostningerne til drift af indsatsen omfatter løn til medarbejdere. Det antages, at et team i My
Way to Success består af to undervisere og en jobkonsulent. De to undervisere deler en
fuldtidsstilling, mens jobkonsulenten er fuldtidsansat i My Way to Success. Underviserne er
typisk læreruddannet, mens jobkonsulenten er socialrådgiver af uddannelsesmæssig baggrund.
Det antages i eksempelberegningen, at kommunerne afholder alle omkostningerne forbundet
med My Way to Success, da kommunerne afholder alle udgifter forbundet med vejledning og
opkvalificering for stort set alle forsørgelsesmålgrupper, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Sparede omkostninger til basisalternativ
Der foreligger ikke konkret viden om sparede omkostninger til basisalternativet, som My Way to
Success erstatter. Den typiske indsats, som My Way to Success erstatter, er dog kommunernes
ofte mere generelle vejledning og opkvalificering, jf. oplysninger fra Odense Kommune.
Da der ikke foreligger konkret viden om sparede omkostninger til basisalternativet, anvendes
generel viden om baselineforbruget af vejledning og opkvalificering for målgruppen ‘Voksne
med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØM.
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SØM-målgruppen modtager i gennemsnit vejledning og opkvalificering i ca. 17 uger i året for
afgrænsningen af målgruppen. I SØM er gennemsnitsprisen forbundet med vejledning og
opkvalificering ca. 1.800 kr. pr. uge.
Sparede omkostninger forbundet med basisalternativet udgør dermed ca. 31.200 kr. pr.
deltager.
2.1.2.

Omkostninger

Omkostninger i alt og pr. deltager forbundet med scenariet for My Way to Success og
basisalternativet fremgår af Tabel 2.1.
Det ses, at bruttoomkostninger i alt for det specificerede scenarie for opstart og drift af My Way
to Success, hvor indsatsen driftes i en treårig periode, og hvor der årligt påbegyndes tre
gruppeforløb med otte deltagere, beløber sig til ca. 2,6 mio. kr., mens sparede omkostninger i
alt til basisalternativet beløber sig til ca. 2,2 mio. kr. Nettoomkostningerne, der udtrykker
meromkostninger forbundet med My Way to Success sammenlignet med basisalternativet,
udgør dermed i alt ca. 398.000 kr.
Bruttoomkostningerne forbundet med My Way to Success beløber sig til ca. 37.000 kr. pr.
deltager, mens sparede omkostninger forbundet med basisalternativet beløber sig til ca. 31.200
kr. pr. deltager. Nettoomkostningerne forbundet med My Way to Success udgør dermed ca.
5.700 kr. pr. deltager.
Tabel 2.1
Omkostninger i alt og pr. deltager forbundet med My Way to Success og basisalternativet
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)
I alt

Pr. deltager

Bruttoomkostninger

2.571.923

36.957

- Sparede omkostninger

2.173.518

31.232

398.405

5.725

Nettoomkostninger

Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Omkostninger i alt delt op på år forbundet med det specificerede scenarie for My Way to
Success og basisalternativet fremgår af Tabel 2.2.
Det ses, at bruttoomkostningerne forbundet med My Way to Success i det første år, hvor
kursusprogrammet udvikles, og hvor underviserne uddannes, beløber sig til i alt ca. 992.000 kr.,
mens omkostningerne i 2022 og 2023, hvor der udelukkende er omkostninger til drift af
indsatsen, beløber sig til ca. 832.000 kr. pr. år.
Nettoomkostningerne forbundet med My Way to Success udgør henholdsvis ca. 242.000 kr. i
det første år, ca. 82.000 kr. i hver af de to efterfølgende år.
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Tabel 2.2
Omkostninger i alt forbundet med My Way to Success fordelt på år
Kr., 2021-priser
År

2021

2022

2023

Bruttoomkostninger

991.662

831.850

831.850

- Sparede omkostninger

749.568

749.568

749.568

Nettoomkostninger

242.094

82.282

82.282

Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Omkostningerne i basisberegningen tager udgangspunkt i, at en kommune både opstarter og
drifter My Way to Success. Hvis en kommune allerede har opstartet My Way to Success eller
ansætter undervisere med speciale inden for autismeområdet, vil der dog ikke nødvendigvis
være omkostninger forbundet med uddannelse.
Der kan desuden være variation i antallet af borgere, som deltager i hvert gruppeforløb.
For at tage højde for 1) at der ikke nødvendigvis er omkostninger forbundet med uddannelse,
og 2) at der kan være variation i antal borgere pr. gruppeforløb, er der foretaget
følsomhedsanalyser af betydningen af ændrede omkostninger på basisberegningens resultat.
Resultatet af følsomhedsanalyserne fremgår af afsnit 5.1.1.
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3. Budgetøkonomiske konsekvenser
De budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med en konkret indsats omfatter ændringer i
udgifterne til offentlige ydelser og aktiviteter, der følger af indsatsens effekt på deltagerne.
I en eksempelberegning i SØM beregnes de budgetøkonomiske konsekvenser af et scenarie for
en indsats ved at koble viden om effekten af indsatsen (”Hvor mange opnår succes, som følge
af indsatsen?”) med viden om konsekvenser (”Hvor meget ændres forbruget af offentlige
ydelser og aktiviteter for personer, der opnår succes?”) for registerafgrænsede målgrupper og
succesmål, der ligner målgruppen og effektmålet for den konkrete indsats. Viden om
konsekvenserne kobles desuden med viden om prisen forbundet med konsekvenserne for at
beregne de budgetøkonomiske konsekvenser.
Nedenfor beskrives den viden om effekt, konsekvenser og priser, der er anvendt i
eksempelberegningen af det opstillede scenarie for My Way to Success.

3.1. Effekt

Det overordnede formål med My Way to Success er, at ledige med
autismespektrumforstyrrelser kommer ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, eller at de
fastholder beskæftigelse eller uddannelse.
Resultater fra afprøvningen af My Way to Success i Odense Kommune viser, at 28 pct. af
deltagerne er i beskæftigelse eller uddannelse 52 uger efter afslutning af indsatsen.
Der foreligger ikke viden om, hvor stor effekten af basisalternativet, dvs. den traditionelle
indsats, har været i forbindelse med afprøvningen af My Way to Success i Danmark, da
indsatsen ikke har været afprøvet med en kontrolgruppe. Der anvendes derfor generel viden
om, hvor stor en andel, der traditionelt opnår beskæftigelse eller uddannelse for en
sammenlignelig målgruppe i SØM.
I SØM er den mest sammenlignelige målgruppe for My Way to Success målgruppen ‘Voksne
med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’. Succesmålet for denne målgruppe er
’Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse ultimo året efter
målgruppeafgrænsning’. Cirka 18 pct. i SØM-målgruppen opnår dette succesmål i registrene.
Effektmålet for My Way to Success, er derfor overordnet set ’Beskæftigelse (støttet eller
ustøttet) eller ordinær uddannelse 52 uger efter påbegyndt indsats’. Succesraten, der udtrykker
mereffekten af My Way to Success sammenlignet med standardindsatsen, er 10 pct.-point og
angiver merandelen i beskæftigelse 52 uger efter påbegyndt indsats.
Tabel 3.1
Anvendt effektmål og succesrate i eksempelberegningen af indsatsen My Way to Success
Parameter

My Way to Success

Effektmål

Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 52 uger efter påbegyndt
indsats

Succesrate

10 pct.-point

Kilde: Oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Succesraten har typisk stor betydning for det samlede budgetøkonomiske nettoresultat. For at
tage højde for, at der er usikkerhed forbundet med effekten af My Way to Success, foretages i
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afsnit 5.1.2 en følsomhedsanalyse af betydningen af ændringer i succesraten for det samlede
nettoresultat.

3.2. Konsekvenser og priser

Nedenfor præsenteres den viden om konsekvenser og priser, der er anvendt i
eksempelberegningen af My Way to Success.
3.2.1.

Konsekvenser

I denne eksempelberegning anvendes, som tidligere nævnt, generel viden fra SØM om, hvad
der sker med forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter for en registerafgrænset målgruppe,
der opnår et registerafgrænset succesmål.
Den registerafgrænsede målgruppe i SØM, der vurderes at være mest sammenlignelig med
målgruppen for My Way to Success, er målgruppen ’’Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’’.
Målgruppen i SØM er afgrænset til at omfatte personer, der er diagnosticeret med infantil
autisme, atypisk autisme, anden disintegrativ forstyrrelse i barndommen, Aspergers syndrom,
gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse (GUA) eller gennemgribende mental
udviklingsforstyrrelse uden nærmere specifikation (GUU)1. Desuden er personer i målgruppen
ledige eller sygemeldte i hovedparten af ugerne i året for målgruppeafgrænsningen.
Målgruppen er afgrænset i perioden 2008-2016.
Succesmålet for målgruppen er andelen i ordinær eller støttet beskæftigelse eller ordinær
uddannelse ultimo året, efter at de indgår i målgruppen.
Af Tabel 3.2 fremgår en oversigt over målgrupper og effektmål/succesmål for henholdsvis My
Way to Success og målgruppen ’’Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’’ i
SØM.

1

ICD-10-diagnosekoder: DF840 Infantil autisme, DF841 Atypisk autisme, DF843 Anden disintegrativ forstyrrelse i

barndommen, DF845 Aspergers syndrom, DF848 Gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse, anden (GUA), DF849
Gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse uden nærmere specifikation (GUU).
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Tabel 3.2
Målgruppe og effektmål/succesmål for henholdsvis My Way to Success og målgruppen ’Voksne
med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØM
My Way to Success

‘Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’ i SØM

Målgruppe

Voksne over 18 år, der er diagnosticeret
med autisme, normalbegavet og er
jobparate, aktivitetsparate eller i
ressourceforløb. Deltagerne skal have et
funktionelt niveau, der tillader, at
deltageren kan deltage i
virksomhedspraktik.

Voksne i alderen 18-64 år med infantil
autisme, atypisk autisme, anden
disintegrativ forstyrrelse i barndommen,
Aspergers syndrom, gennemgribende
mental udviklingsforstyrrelse (GUA) eller
gennemgribende mental
udviklingsforstyrrelse uden nærmere
specifikation (GUU), der er ledige eller
sygemeldte i året for
målgruppeafgrænsningen.

Effektmål/
Succesmål

Ordinær beskæftigelse, fleksjob eller
ordinær uddannelse 52 uger efter afsluttet
indsats.

Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller
ordinær uddannelse ultimo året efter
målgruppeafgrænsning.

Parameter

Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Sammenligning af indsatsens målgruppe og målgruppen i SØM
Definitionen af målgruppen for My Way to Success og SØM-målgruppen ‘Voksne med autisme:
Ledige og sygemeldte (18-64 år)’, der anvendes til at beregne de budgetøkonomiske
konsekvenser, fremgår af Tabel 3.2.
Den væsentligste forskel på målgruppen for My Way to Success og den relevante målgruppe i
SØM er, at målgruppen for My Way to Success udelukkende omfatter personer med
normalbegavelse, hvorimod SØM-målgruppen både omfatter personer med og uden
normalbegavelse.
Hvad angår forsørgelsesgrundlag er SØM-målgruppen bredere end målgruppe for My Way to
Success, da SØM-målgruppen blandt andet også omfatter sygemeldte, der ikke umiddelbart er i
målgruppen for My Way to Success.
Den gennemsnitlige alder for målgruppen i My Way to Success kendes ikke. Størstedelen af
deltagerne er dog mellem 21 og 30 år. Den gennemsnitlige alder i SØM-målgruppen er 23 år.
Det vurderes, at den gennemsnitlige alder for målgruppen i My Way to Success er en smule
højere (se Bilag C). Desuden kræver indsatsen også et vist niveau af modenhed for at kunne
deltage i undervisningen og komme i virksomhedspraktik.
Forskellene i kriterier vedrørende intellekt og forskellene i alder for henholdsvis målgruppen for
My Way to Success og SØM-målgruppen kan generelt være med til at overestimere
konsekvenserne forbundet med indsatsen, da SØM-målgruppen generelt har tungere
problemstillinger. Særligt kan forskellene imellem målgrupperne tænkes at have betydning for
sundheds- og beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Det kan dog ikke umiddelbart
konkluderes, hvor meget konsekvenserne kan forventes at være overestimeret.
Sammenligning af effektmålet for indsatsen og succesmålet i SØM
Definitionen af succes- og effektmålene for My Way to Success og SØM-målgruppen ‘Voksne
med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’, der anvendes til at beregne de
budgetøkonomiske konsekvenser, fremgår af Tabel 3.2.
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Den primære forskel på effektmålet for My Way to Success og succesmålet for SØMmålgruppen er, at effektmålet for My Way To Success opgøres 52 uger efter afsluttet indsats,
hvorimod succesmålet for SØM-målgruppen opgøres ultimo året efter, at personer indgår i
målgruppeafgrænsningen (fx vil en person, der indgår i målgruppen i målgruppeåret, være i
succesgruppen, hvis personen er i beskæftigelse (støtte eller ustøttet) eller uddannelse i
slutningen af det efterfølgende år).
Forskellen imellem effektmålet for indsatsen og succesmålet i SØM vurderes ikke at have
nogen væsentlig betydning for konsekvenserne forbundet med My Way to Success i
eksempelberegningen.
Konsekvenser, der anvendes i basisberegningen
Alle statistisk signifikante konsekvenser for målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’ i SØM anvendes i eksempelberegningen af My Way to Success for at få
et samlet billede af konsekvenserne, der potentielt kan forventes af indsatsen (se Bilag D). Der
justeres ikke i konsekvenserne for SØM-målgruppen, da der ikke foreligger konkret viden om,
hvilken betydning forskellen i målgrupperne og effektmålet/succesmålet for henholdsvis My
Way to Success og SØM-målgruppen har for konsekvenserne, der kan forventes af indsatsen.
De konsekvenser, der primært forventes at blive påvirket af My Way to Success, er
beskæftigelsesmæssige konsekvenser. For at tage højde for dette, foretages der i afsnit 5.1.3
en følsomhedsanalyse af betydningen for nettoresultat i basisberegningen, hvis der kun
medregnes beskæftigelsesmæssige konsekvenser, herunder indkomstoverførsler,
beskæftigelsesindsatser og skat af indkomst.
3.2.2.

Priser

I beregningen af de økonomiske konsekvenser anvendes SØMs gennemsnitspriser for
målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’, da der ikke foreligger
specifik viden om prisen for konsekvenserne for personer, der har deltaget i My Way to
Success.

3.3. Budgetøkonomiske konsekvenser
De budgetøkonomiske konsekvenser beregnes, som tidligere nævnt, ved at koble konkret viden
om andelen, der opnår effekt som følge af My Way to Success (Beskæftigelse (støttet såvel
som ustøttet) eller ordinær uddannelse 52 uger efter påbegyndt indsats: 10 pct.-point) med
generel viden om konsekvenser, dvs. ændringer i forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter og
priser forbundet med disse konsekvenser for en registerafgrænset målgruppe og et
registerafgrænset succesmål, der ligner målgruppen og det primære effektmål for My Way to
Success (Målgruppe: ’Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’; Succesmål:
Beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse ultimo året efter
målgruppeafgrænsning).
De budgetøkonomiske konsekvenser i denne eksempelberegning af My Way to Success fordelt
på år og hovedområder præsenteres i afsnit 4.1.4.
For budgetøkonomiske konsekvenser fordelt på detaljerede konsekvenser se Bilag E.
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4. Resultater
Nedenfor fremgår resultaterne af basisberegningen af My Way to Success.
4.1.1.

Nettoresultat, samlet

De budgetøkonomiske konsekvenser, nettoomkostninger og nettoresultat i alt og pr. deltager
forbundet med det specificerede scenarie for My Way to Success, hvor der årligt påbegyndes
tre gruppeforløb med deltagelse af otte borgere i en treårig periode, og hvor der medregnes
budgetøkonomiske konsekvenser, fra deltagerne afslutter indsatsen og ti år frem, fremgår af
Tabel 4.1.
Det ses, at de budgetøkonomiske konsekvenser beløber sig til ca. 11.500 kr. pr. deltager, mens
nettoomkostningerne beløber sig til ca. 5.700 kr. pr. deltager. Nettoresultatet i alt udgør dermed
5.800 kr. pr. deltager.
De budgetøkonomiske konsekvenser mere end opvejer dermed omkostningerne forbundet med
My Way to Success for det offentlige som helhed.
Tabel 4.1
Budgetøkonomiske konsekvenser, nettoomkostninger og nettoresultat i alt og pr. deltager
forbundet med My Way to Success
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)
I alt

Pr. deltager

Budgetøkonomiske konsekvenser

798.727

11.477

- Nettoomkostninger

398.405

5.725

Nettoresultat

400.322

5.752

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ’’Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året,
hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
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4.1.2.

Nettoresultat fordelt på aktører

Nettoresultatet forbundet med det specificerede scenarie for My Way to Success fordelt på
aktører fremgår af Figur 4.1.
Det ses, at nettoresultatet for kommunen, der afholder omkostningerne forbundet med
indsatsen, er ca. 3.700 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet for staten er ca. 2.100 kr. pr.
deltager.
Kommunens budgetøkonomiske konsekvenser mere end opvejer derfor omkostninger
forbundet med My Way to Success.
Staten har ingen omkostninger men udelukkende samlede positive budgetøkonomiske
konsekvenser forbundet med My Way to Success, mens regionen hverken har omkostninger
eller budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen.
Figur 4.1
Nettoresultat pr. deltager forbundet med My Way to Success fordelt på aktører
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ’’Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året,
hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
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4.1.3.

Nettoresultat fordelt på år

Nettoresultatet forbundet med det specificerede scenarie for My Way to Success fordelt på år
og aktører fremgår af Figur 4.2.
Det ses, at der udelukkende er nettoresultater for kommune og stat, og at der kun kan
observeres nettoresultater til og med år 7. Dette skyldes, at målgruppen ‘Voksne med autisme:
Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØM baserer sig på et meget lille datagrundlag, hvorfor en
række konsekvensestimater bliver statistisk insignifikante og derved ikke indgår i
eksempelberegningen.
Det ses, at nettoresultatet i år 1, hvor deltageren påbegynder og afslutter indsatsen, er negativt
for kommunen, der afholder omkostningerne forbundet med indsatsen (ca. -3.700 kr. pr.
deltager). I år 2 til 7, hvor kommunen udelukkende har budgetøkonomiske konsekvenser
forbundet med indsatsen, er kommunens nettoresultat positivt (varierende fra ca. 1.100 kr. til
ca. 1.800 kr. pr. deltager pr. år). Der findes ikke statistisk signifikante konsekvenser efter år 7.
Staten har negative nettoresultater i år 1 og 2 (henholdsvis ca. -10 kr. og -50 kr. pr. deltager pr.
år), mens staten har positive nettoresultater i år 3 til 7 (varierende fra 600 kr. til 1.000 kr. pr.
deltager pr. år).
Regionen har hverken omkostninger eller budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med
indsatsen.
Figur 4.2
Nettoresultat pr. deltager forbundet med My Way to Success fordelt på år og aktører
Kr., 2021-priser

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ’’Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. År 1 angiver året, hvor deltageren påbegynder
indsatsen. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
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4.1.4.

Budgetøkonomiske konsekvenser fordelt på hovedområder

De budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med det specificerede scenarie for My Way to
Success fordelt på år og hovedområder fremgår af Figur 4.3.
Det ses, at der udelukkende er nettoresultater for kommune og stat, og at der kun kan
observeres nettoresultater til og med år 7. Dette skyldes, at målgruppen ‘Voksne med autisme:
Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØM baserer sig på et meget lille datagrundlag, hvorfor en
række konsekvensestimater bliver statistisk insignifikante og derved ikke indgår i
eksempelberegningen.
De samlede budgetøkonomiske konsekvenser er særligt drevet af budgetøkonomiske
konsekvenser forbundet med indkomstoverførsler (år 1-7: ca. 6.100 kr. pr. deltager (nutidsværdi
(år 1)); 47 pct.) og skat af indkomst (år 1-7: ca. 4.900 kr. pr. deltager (nutidsværdi (år 1)); 38
pct.). Dette skyldes, at flere kommer i beskæftigelse som følge af My Way to Success og
dermed forventes at betale mere i skat af deres lønindkomst og have mindre behov for at
modtage indkomstoverførsler.
Der er også positive budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med beskæftigelsesindsatser
(år 1-3: ca. 1.700 kr. pr. deltager (nutidsværdi (år 1)); 14 pct.) og sociale serviceydelser (år 1-5:
ca. 1.300 kr. pr. deltager (nutidsværdi (år 1)); 10 pct.), der dog udgør en mindre andel af de
samlede budgetøkonomiske konsekvenser.
Omvendt er der negative budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med ungdoms- og
voksenuddannelse (år 1-2: ca. -1.100 kr. pr. deltager (nutidsværdi (år 1)); -9 pct.), da flere
forventes at påbegynde en uddannelse. At flere kommer i uddannelse må dog forventes at
forbedre deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet på længere sigt, hvorfor det i en
investeringstankegang kan tolkes positivt på trods af øgede udgifter på kort sigt.
Detaljerede budgetøkonomiske konsekvenser fremgår af Bilag E.
Der kan ikke observeres statistisk signifikante budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med
brugen af sundhedsydelser, efterværn for 18-23-årige samt politi, retsvæsen og kriminalforsorg.
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Figur 4.3
Budgetøkonomiske konsekvenser pr. deltager forbundet med My Way to Success fordelt på år og
hovedområder
Kr., 2021-priser

Anm.: De budgetøkonomiske konsekvenser er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ’’Voksne med
autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. År 1 angiver året, hvor deltageren
påbegynder indsatsen. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor deltageren afslutter indsatsen og ti år
frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
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5. Følsomhedsanalyser
Resultatet af en eksempelberegning indebærer en række usikkerheder.
Nedenfor fremgår resultatet af eksempelberegningen af My Way to Success, hvis der ændres i
særligt usikre eller følsomme antagelser eller forudsætninger.
5.1.1

Resultat ved ændringer i omkostninger

Som det fremgår af afsnit 2 kan der være usikkerhed omkring og variation i omkostninger
forbundet med My Way to Success.
Der er derfor foretaget følsomhedsanalyser af eksempelberegningens nettoresultat forbundet
med My Way to Success, 1) hvis der ikke medregnes omkostninger til uddannelse af
undervisere, og 2) hvis der varieres i antal deltagere pr. gruppeforløb.
Nettoresultat uden uddannelsesomkostninger
Omkostningerne i basisberegningen tager udgangspunkt i, at en kommune både opstarter og
drifter My Way to Success. Hvis en kommune allerede har opstartet My Way to Success eller
ansætter undervisere med erfaring fra autismeområdet, vil der dog ikke nødvendigvis være
omkostninger forbundet med uddannelse.
Resultatet af eksempelberegningen, hvis der ikke medregnes uddannelsesomkostninger,
fremgår af Tabel 5.1.
Det ses, at nettoresultatet pr. deltager, når der ikke medregnes uddannelsesomkostninger, er
ca. 8.000 kr., hvilket er 40 pct. højere end nettoresultatet i basisberegningen.
Det er kun kommunens nettoresultat, der påvirkes, hvis uddannelsesomkostninger ikke
medregnes. Kommunens nettoresultat pr. deltager uden uddannelsesomkostninger er ca.
6.000. kr., hvilket er 65 pct. højere end nettoresultatet i basisberegningen.
Tabel 5.1
Følsomhedsanalyse af nettoresultatet forbundet med My Way to Success, hvis der ikke medregnes
uddannelsesomkostninger. Nettoresultat pr. deltager
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)
Nettoresultat pr. deltager
Det offentlige, samlet
-

Kommune

-

Region

-

Stat

Basisberegning
(Med uddannelsesomkostninger)

Uden uddannelsesomkostninger

5.752

8.049

3.673

5.969

0

0

2.080

2.080

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor
deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
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Nettoresultat ved variation i antal deltagere pr. gruppeforløb
Der kan være variation i antallet af borgere, som deltager i My Way to Success pr. gruppeforløb.
Resultatet af eksempelberegningen, hvis der varieres i antallet af deltagere pr. gruppeforløb,
fremgår af Tabel 5.2.
Hvis fem deltagere starter pr. gruppeforløb, er nettoresultatet ca. -16.400 kr. pr. deltager, mens
nettoresultatet, når der regnes med 11 deltagere pr. forløb, er ca. 15.800 kr. pr. deltager. Ved
fem deltagere pr. gruppeforløb er nettoresultatet dermed negativt, mens nettoresultatet ved 11
deltagere pr. gruppeforløb er næsten tre gange højere sammenlignet med nettoresultatet i
basisberegningen.
Det er kun kommunens nettoresultat, der påvirkes, hvis uddannelsesomkostninger ikke
medregnes. Kommunens nettoresultat, når der regnes med fem deltagere pr. forløb, er ca.
-18.800 kr. pr. deltager, mens kommunens nettoresultat, når der regnes med 11 deltagere pr.
forløb er ca. 13.800 kr. pr. deltager.
Tabel 5.2
Følsomhedsanalyse af nettoresultatet forbundet med My Way to Success, hvis der varieres i antal
deltagere pr. gruppeforløb. Nettoresultat pr. deltager
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Nettoresultat pr. deltager
Det offentlige, samlet
-

Kommune

-

Region

-

Stat

5 deltagere pr.
gruppeforløb

Basisberegning
(8 deltagere pr.
gruppeforløb)

11 deltagere pr.
gruppeforløb

-16.422

5.752

15.831

-18.501

3.673

13.752

0

0

0

2.080

2.080

2.080

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor
deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Nettoomkostningerne må maksimalt udgøre ca. 11.500 kr. pr. deltager, hvis nettoresultatet for
det offentlige som helhed skal være positivt, mens nettoomkostningerne maksimalt må udgøre
ca. 9.400 kr. pr. deltager, hvis nettoresultatet for kommunen skal være positivt. Det er
henholdsvis næsten tre gange då højt og mere end halvt så lavt som omkostningerne i
basisberegningen.
Staten og regionen har ingen omkostninger forbundet med My Way to Success, og
nettoresultatet vil derfor være uændret uanset omkostningsniveauet.
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5.1.2

Resultat ved ændringer i succesrate

Den angivne succesrate har typisk stor betydning for det samlede budgetøkonomiske
nettoresultat. Da der er forskel på, hvordan effektmålet fra My Way to Success og succesmålet
for målgruppen ’’Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’’ i SØM er opgjort, er
der foretaget en følsomhedsanalyse af eksempelberegningens nettoresultat, hvis der varieres i
succesraten.
Nettoresultatet forbundet med det specificerede scenarie for My Way to Success, hvis der
varieres i succesraten, fremgår af Figur 5.1.
Det ses, at, for at nettoresultatet for det offentlige som helhed skal være positivt, kræver det en
succesrate på minimum 5 pct. Hvis nettoresultatet for kommunen skal være positivt, kræver det
en succesrate på minimum 7 pct. Dette skal ses i relation til en succesrate på 10 pct. i
basisberegningen.
Nettoresultatet er positivt for staten ved alle positive succesrater, da staten ikke afholder
omkostninger, men udelukkende har samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser
forbundet med indsatsen. Regionen har hverken omkostninger eller budgetøkonomiske
konsekvenser forbundet med My Way to Success, og regionens nettoresultat påvirkes derfor
ikke af niveauet for succesraten.
Figur 5.1
Følsomhedsanalyse af nettoresultatet forbundet med My Way to Success ved variation i
succesraten. Nettoresultat pr. deltager
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’ i SØM ved de angivne succesrater. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor
deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Side 21 af 37

Eksempelberegning af My Way to Success

5.1.3

Resultat ved ændringer i økonomiske konsekvenser

Målgruppen og effektmålet My Way to Success stemmer kun delvist overens med målgruppen
og succesmålet for ‘Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØM, jf. afsnit
3.2.1. Dette har betydning for, hvor anvendelige estimaterne baseret på SØMs målgruppe er i
forhold til at vurdere de forventede budgetøkonomiske konsekvenser for deltagerne i My Way
To Succes.
Formålet med My Way to Success er primært at få ledige tilbage til beskæftigelse. Det er derfor
hovedsageligt de beskæftigelsesmæssige konsekvenser, dvs. indkomstoverførsler,
beskæftigelsesindsatser og skat af indkomst, der må forventes at blive påvirket for deltagerne i
My Way to Success.
Resultatet af eksempelberegningen, hvis der kun medregnes beskæftigelsesrettede
konsekvenser, fremgår af Tabel 5.3.
Det ses, at nettoresultatet pr. deltager, når der kun medregnes beskæftigelsesmæssige
konsekvenser, er 5.600 kr., hvilket er ca. 3 pct. lavere end nettoresultatet i basisberegningen.
Nettoresultatet for kommunen, når der kun medregnes beskæftigelsesmæssige konsekvenser,
er ca. 2.400 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet for staten og regionen er henholdsvis 3.000
kr. og 0 kr. pr. deltager. Kommunens nettoresultat er 34 pct. lavere end nettoresultatet i
basisberegningen, mens nettoresultatet for staten er 53 pct. højere.
Tabel 5.3
Følsomhedsanalyse af nettoresultatet forbundet med My Way to Success, hvis der kun medregnes
beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Nettoresultat pr. deltager
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)
Nettoresultat pr. deltager
Det offentlige, samlet
-

Kommune

-

Region

-

Stat

Basisberegning
(Alle konsekvenser)

Kun beskæftigelsesmæssige
konsekvenser

5.752

5.582

3.673

2.407

0

0

2.080

3.175

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor
deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
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6. Opsamling
Eksempelberegningen viser, at der potentielt er positive budgetøkonomiske konsekvenser
forbundet med det opstillede scenarie for indsatsen My Way to Success. De positive
budgetøkonomiske konsekvenser er drevet af et forventet lavere forbrug af indkomstoverførsler,
beskæftigelsesindsatser og sociale serviceydelser samt en højere indbetaling af skat af
indkomst, der følger af indsatsens beskæftigelsesmæssige effekter for deltagerne.
De forventede budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med My Way to Success mere end
opvejer omkostningerne forbundet med indsatsen – både for kommunen, der afholder
omkostningerne forbundet med indsatsen, og for det offentlige som helhed
I eksempelberegningen baserer sparede omkostninger forbundet med og effekten af
basisalternativet sig på generel viden om henholdsvis baselineforbruget af vejledning og
opkvalificering samt andelen, der opnår succesmålet, for målgruppen ’Voksne med autisme:
Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØM. Der er derfor ikke tale om specifik viden om
basisalternativet forbundet med My Way to Success.
Også de budgetøkonomiske konsekvenser baserer sig på generel viden om konsekvenser og
priser for målgruppen ’Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte, 18-64 år’ i SØM. Der er
derfor ikke tale om reelle budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med My Way To Succes.
Eksempelberegningen giver derfor udelukkende et bud på, hvilke afledte budgetøkonomiske
konsekvenser, der kan forventes som følge af effekten af My Way to Success. Som det fremgår
af afsnit 3.2.1, er der ikke fuld overensstemmelse mellem målgruppen og effektmålet for My
Way to Success og den anvendte målgruppe og succesmål i SØM, hvorfor det er svært at sige,
hvor godt dette bud på budgetøkonomiske konsekvenser er. De reelle konsekvenser af
indsatsen kan kun observeres ved at følge deltagerne over tid.
De budgetøkonomiske konsekvenser for målgruppen ’Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’ i SØM er desuden beregnet på et meget lille datagrundlag. En del
konsekvensestimater er derfor statistisk insignifikante og indgår derved ikke i
eksempelberegningen. Der kan dermed potentielt være budgetøkonomiske konsekvenser for
flere offentlige ydelser og aktiviteter, og over flere år, som dog ikke afrapporteres på grund af for
få observationer.
I eksempelberegningen er der kun medregnet budgetøkonomiske konsekvenser for de
offentlige ydelser og aktiviteter, der foreligger konsekvenser for i SØM. Desuden er der kun
medregnet konsekvenser i en tiårig periode fra og med året, hvor deltagerne afslutter My Way
to Success. Der kan derfor potentielt være flere budgetøkonomiske konsekvenser forbundet
med andre offentlige ydelser og aktiviteter eller over en længere årrække end det, der fremgår
af denne eksempelberegning.
Eksempelberegning skal desuden ses i det lys, at den udelukkende er budgetøkonomisk og
derfor ikke tager højde for værdien af fx øget trivsel eller livskvalitet for borgerne, der deltager i
My Way to Success. Eksempelberegning skal derfor ses i relation til den effekt, My Way to
Success skaber for borgerne, der deltager i indsatsen.
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Bilag A: Om Den Socialøkonomiske
Investeringsmodel, SØM
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er en model, der kan beregne det
budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en konkret social indsats.
Nettoresultatet for det offentlige ved en social indsats er summen af indsatsens omkostninger
og de budgetøkonomiske konsekvenser, der følger af den effekt, indsatsen har på borgerne. En
indsats’ omkostninger er de udgifter, der er til at opstarte og drifte en indsats, fx
lønomkostninger, mens de budgetøkonomiske konsekvenser er ændringer i forbrug af offentlige
ydelser og aktiviteter, fx indkomstoverførsler, som følge af indsatsens effekt på borgerne.
SØM består overordnet af to dele:
•
•

En beregningsramme, der beregner det samlede nettoresultat ud fra brugerens input, jf.
nedenstående illustration af, hvordan SØM regner.
En vidensdatabase, der indeholder viden om effekt, konsekvenser og priser for
målgrupper af udsatte voksne, voksne med handicap og udsatte børn og unge.

Figur A.1
Sådan regner SØM

SØMs beregningsramme kan anvendes uafhængigt af SØMs vidensdatabase. SØMs
vidensdatabase kan dog anvendes som inspiration til at opnå de nødvendige input til en SØMberegning.
Overordnede beregningsprincipper
Beregninger i SØM baserer sig i udgangspunktet på en række centrale forudsætninger.
Omkostninger og budgetøkonomiske konsekvenser opgøres i faste priser for det angivne prisår.
Forbrugerprisindekset anvendes som deflator til at omregne priser fra et prisår til et andet prisår.
Der anvendes en diskonteringsrente på 3,5 pct., jf. Finansministeriets anbefalinger om
diskonteringsrenten i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 2 til at sammenligne
fremdige værdier med nutidige værdier.

https://fm.dk/arbejdsomraader/regnemetoder-og-regnemodeller/regnemetoder-ogregnemodeller/vejledning-om-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger/
2
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Omkostninger
Omkostninger i SØM angiver de udgifter, der er forbundet med at opstarte og drifte en indsats,
fx lønomkostninger.
Omkostninger angives som nettoomkostninger ved både at opgøre bruttoomkostninger
forbundet med den konkrete indsats, der foretages SØM-beregning af, samt sparede
omkostninger til indsatser, som den konkrete indsats, der foretages beregning af, erstatter.
Effekt
Effekt i SØM angiver indsatsens primære effekt på borgerne, fx forbedret trivsel.
En effekt i SØM angives som en succesrate, der udtrykker, hvor stor en andel af borgerne i en
konkret indsats, der opnår indsatsens primære effektmål. En effekt i SØM angives desuden
som indsatsens mereffekt sammenlignet med den sædvanlige indsats, som borgerne alternativt
ville have modtaget (basisalternativet).
I SØMs vidensdatabase ligger viden om effekten af indsatser fra evalueringer og studier, der
kan anvendes som inspiration til at fastsætte effekten i en konkret beregning i SØM.
Konsekvenser
Konsekvenser i SØM angiver det ændrede forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter, der følger
af en konkret indsats, fx forbrug af indkomstoverførsler, der følger af en forbedret trivsel for
borgerne.
Konsekvenser i SØM beregnes som udgangspunkt fra og med året, hvor borgeren afslutter
indsatsen, og angives som merforbruget af offentlige ydelser og aktiviteter for borgere, der
opnår effekt af en konkret indsats sammenlignet med forbruget af offentlige ydelser og
aktiviteter for de personer, der ikke opnår effekt af den konkrete indsats.
I SØMs vidensdatabase ligger viden om konsekvenser for en række registerafgrænsede
målgrupper og succesmål, der kan anvendes som inspiration til at fastsætte konsekvenserne i
en konkret beregning.
Priser
Priser i SØM angiver enhedspriser forbundet med offentlige ydelser og aktiviteter, fx prisen
forbundet med kontanthjælp pr. uge.
I SØMs vidensdatabase ligger viden om priser forbundet med de offentlige ydelser og
aktiviteter, der er beregnet konsekvenser for. Priserne er opgjort for de tre offentlige aktører:
kommune, stat og region. Det er desuden muligt at fordele priser imellem udvalg i en konkret
kommune.
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Bilag B: Omkostninger
Omkostningerne forbundet med My Way to Success og de indsatser, som My Way to Success
erstatter (basisalternativet), der anvendes i denne eksempelberegning, baserer sig på
oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version
2.5.
Forudsætninger
Scenarie
Det antages, at indsatsen opstartes i en ny kommune i 2021 og driftes i en treårig periode. Et
team består af to specialundervisere, der deltager i uddannelse forud for indsatsens start, samt
en jobkonsulent.
Specialunderviserne og jobkonsulenten antages at opstarte og afslutte tre gruppeforløb pr. år
med hver otte deltagere. Varigheden af et forløb er ca. 24 uger.
Omkostninger til forberedelse og opstart
Som forberedelse til indsatsen sammensætter specialunderviserne et kursusprogram, der
justeres løbende. Der foretages en kortlægning af deltagernes arbejdsmarkedstilknytning, og
virksomheder og virksomhedscentre kvalificeres ved jobkonsulenten.
Medarbejderne har indledningsvist også modtaget 10 timers supervision ved en psykolog, som
er aflønnet med 1.100 kr. pr. time.
Der vil være øvrige omkostninger forbundet med forberedelse og opstart af My Way to Success
i en kommune eller organisation, herunder medarbejder- og ledelsesmæssige ressourcer til
udarbejdelse af analyser og beslutningsoplæg mv.
Disser omkostninger vurderes at variere på tværs af kommuner og er derfor ikke medregnet
kvantitativt i denne omkostningsvurdering, men er væsentlige at have for øje, hvis man som
kommune overvejer at implementere My Way to Success.
Omkostninger til uddannelse
Omkostninger til uddannelse af specialundervisere består af to dages kursus på ”Introduktion til
autisme” og otte dage på kurset ”Autismenavigator”. Omkostningerne forbundet med
uddannelse udgør samlet ca. 118.000 kr.
Omkostninger til drift af indsats
Omkostninger til drift af My Way to Success omfatter lønomkostninger til specialunderviserne og
jobkonsulenten
Specialunderviserne antages at dele en fuldtidsstilling. Den gennemsnitlige timeløn for
specialunderviserne er beregnet ud fra stillingsbetegnelsen folkeskolelærer og udgør 310 kr. i
timen. Det antages, at hver af specialunderviserne anvender 56 timer til forberedelse og opstart
af kurset. Derudover anvender underviserne hver 324 timer til forberedelse af
undervisningsgangene og 216 timer til selve undervisningen. Jobkonsulenten er fuldtidsansat
på My Way to Success. Medarbejdertyperne samt årsløn/timeløn fremgår af Tabel B.1.
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Lønomkostningerne tillægges en standard overhead på 20 pct., som dækker omkostninger,
udover selve lønnen, der er forbundet med at have medarbejdere ansat, fx
personaleadministration, IT-udstyr, kontorartikler, lokaleomkostninger mv.
Tabel B.1
Forudsætninger for medarbejdere i My Way to Success
Kr., 2021-priser
Medarbejdertype

Antal medarbejdere pr. team

Årsløn/ timeløn

Undervisere

2

439.126 kr. / 310 kr.

Jobkonsulent

1

358.754 kr. / 253 kr.

Anm.: Timelønninger er beregnet ud fra en effektiv årstimenorm på 1.418 timer.
Kilde: Oplysninger fra Odense Kommune samt Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Sparede omkostninger forbundet med basisalternativet
Der foreligger ikke konkret viden om sparede omkostninger til basisalternativet, som My Way to
Success erstatter.
Den typiske indsats, som My Way to Success erstatter, er kommunernes ofte mere generelle
vejledning og opkvalificering.
Da der ikke foreligger konkret viden om sparede omkostninger til basisalternativet, anvendes
generel viden om baselineforbruget af vejledning og opkvalificering for målgruppen ‘Voksne
med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØM, der vurderes at være den målgruppe i
SØM, der minder mest om målgruppen for My Way to Success.
SØM-målgruppen modtager i gennemsnit vejledning og opkvalificering i ca. 17 uger i året for
afgrænsningen af målgruppen.
I SØM er gennemsnitsprisen forbundet med vejledning og opkvalificering ca. 1.800 kr. pr. uge.
Aktører
Det antages i beregningen, at kommunerne afholder alle omkostningerne forbundet med My
Way to Success, da kommunerne afholder alle udgifter forbundet med vejledning og
opkvalificering for stort set alle forsørgelsesmålgrupper, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Resultater
Nedenfor præsenteres bruttoomkostningerne forbundet med My Way to Success og sparede
omkostninger forbundet med basisalternativet.
Bruttoomkostninger forbundet med My Way to Success
De samlede bruttoomkostninger forbundet med My Way to Success i alt og pr. deltager fremgår
af Tabel B.2.
Det ses, at de samlede bruttoomkostninger i alt for det specificerede scenarie for opstart og
drift, hvor der årligt påbegyndes tre gruppeforløb med otte deltagere i en treårig periode,
beløber sig til ca. 2,6 mio. kr., mens bruttoomkostningerne pr. deltager beløber sig til ca. 37.000
kr.
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Tabel B.2
Bruttoomkostninger i alt og pr. deltager forbundet med My Way to Success
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Bruttoomkostninger

I alt

Pr. deltager

2.571.923

36.957

Kilde: Oplysninger fra Odense Kommune.

Bruttoomkostninger pr. deltager fordelt på omkostningskategorier fremgår af Tabel B.3.
Det ses, at 94 pct. af bruttoomkostningerne udgøres af omkostninger forbundet med drift af
indsatsen, herunder løn til medarbejdere i teamet, mens 4 pct. af bruttoomkostninger udgøres
af omkostninger til uddannelse af medarbejderne, og de resterende 2 pct. af bruttoomkostninger
går til forberedelse.
I den kvantitative del af omkostningsvurderingen er der ikke medregnet omkostninger til
forberedelse og opstart af My Way to Success.
Tabel B.3
Bruttoomkostninger pr. deltager forbundet med My Way to Success fordelt på
omkostningskategorier
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)
Bruttoomkostninger

Omkostninger
pr. deltager (i kr.)

Pct. af
omkostninger, totalt

Ikke kvantificerbare
omkostninger

36.957

100 pct.

-

598

2 pct.

Medarbejder- og
ledelsesmæssige ressourcer
til udarbejdelse af analyser,
beslutningsoplæg mv.

1.698

5 pct.

-

34.660

94 pct.

-

Totalt
-

Forberedelse

-

Uddannelse

-

Drift af indsats

Kilde: Oplysninger fra Odense Kommune.

Bruttoomkostningerne i alt pr. år for det specificerede scenarie fremgår af Tabel B.4.
Det ses, at bruttoomkostningerne i det første år, hvor specialunderviserene uddannes, beløber
sig til i alt ca. 992.000 kr., mens bruttoomkostningerne i 2022 og 2023, hvor der kun er
omkostninger til drift af indsatsen, beløber sig til ca. 832.000 kr. pr. år.
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Tabel B.4
Bruttoomkostninger i alt forbundet med My Way to Success fordelt på år
Kr., 2021-priser
År
Bruttoomkostninger, i alt

2021

2022

2023

991.662

831.850

831.850

Kilde: Oplysninger fra Odense Kommune.

Sparede omkostninger forbundet med basisalternativet
De samlede sparede omkostninger forbundet med basisalternativet i alt og pr. deltager fremgår
af Tabel B.5.
Det ses, at de samlede sparede omkostninger i alt beløber sig til ca. 2,2 mio. kr., mens sparede
omkostninger pr. deltager beløber sig til ca. 27.800 kr.
Tabel B.5
Sparede omkostninger i alt og pr. deltager forbundet med basisalternativet
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Sparede omkostninger

I alt

Pr. deltager

2.173.518

31.232

Kilde: Baseret på Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Sparede omkostninger i alt forbundet med basisalternativet pr. år fremgår af Tabel B.6.
Det ses, at de sparede omkostningerne i hver af de tre år i alt beløber sig til ca. 750.000 kr.
Tabel B.6
Sparede omkostninger i alt forbundet med basisalternativet fordelt på år
Kr., 2021-priser
År
Sparede omkostninger

2021

2022

2023

749.568

749.568

749.568

Kilde: Baseret på Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.

Følsomhedsanalyse
Der har været variation i antallet af borgere, der har deltaget i gruppeforløbene i My Way to
Success, i forbindelse med Odense Kommunes afprøvning af indsatsen. For at tage højde for
dette, er der foretaget følsomhedsberegninger, der belyser, hvad omkostningerne pr. deltager
er, hvis der deltager henholdsvis fem og 11 borgere pr. gruppeforløb.
Det fremgår af Tabel B.7, at bruttoomkostningerne, hvis der regnes med fem deltagere pr.
gruppeforløb, beløber sig til ca. 59.100 kr. pr. deltager, hvilket er 60 pct. højere end
bruttoomkostningerne i basisberegningen. Hvis der regnes med 11 deltagere pr. gruppeforløb,
er bruttoomkostningerne pr. deltager ca. 26.900 kr., hvorfor bruttoomkostninger forbundet med
My Way to Success i dette scenarie er 27 pct. lavere end bruttoomkostningerne i
basisberegningen.
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Tabel B.7
Følsomhedsanalyse af omkostningerne forbundet med My Way to Success, hvis der varieres i
antal deltagere pr. gruppeforløb. Bruttoomkostninger pr. deltager
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Bruttoomkostninger pr. deltager

5 deltagere pr.
gruppeforløb

Basisberegning
(8 deltagere pr.
gruppeforløb)

11 deltagere pr.
gruppeforløb

59.131

36.957

26.878

Kilde: Oplysninger fra Odense Kommune.
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Bilag C: Målgruppekarakteristika
Tabel C.1
Karakteristika for målgruppen for indsatsen My Way to Success samt målgruppen ’Voksne med
autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØM
Karakteristika

Mænd

Alder (gns.)

Gift eller samlevende

My Way to Success

’Voksne med autisme:
Ledige og sygemeldte (18-64
år)’ i SØM

68 pct.

72 pct.

Under 20 år: 8 pct.
21 – 30 år: 66 pct.
31 – 40 år: 18 pct.
Over 40 år: 8 pct.

23 år

-

10 pct.

Børn
-

Gns. antal børn
1 barn
2 børn eller flere

-

18 pct.
20 pct.

Oprindelse
-

Indvandrer
Efterkommere
Anden vestlig oprindelse
Ikke-vestlig oprindelse

-

2 pct.
2 pct.
1 pct.
3 pct.

53 pct.
16 pct.
15 pct.
16 pct.

77 pct.
10 pct.
8 pct.
6 pct.

Uddannelsesniveau
-

Grundskole
Gymnasial uddannelse
Erhvervsfaglig uddannelse
Videregående uddannelse

Kontakt med sundhedsvæsnet
-

Indlæggelsesdage, psykiatrien
Ambulante besøg, psykiatrien
Skadestuebesøg, psykiatrien
Kontakt med almen
praktiserende læge
Kontakt med speciallæge

-

Opgjort i året for målgruppeafgrænsning
3,51 dage
3,80 besøg
0,11 besøg
6,95 kontakter
2,99 kontakter
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Karakteristika

My Way to Success

Overførselshistorik
-

Opgjort to år op til året for
målgruppeafgrænsning

Overførselsgrad
o 0 pct.
o 1-25 pct.
o 26-50 pct.
o 51-75 pct.
o 76-100 pct.

-

Beskæftigelsesgrad
o 0 pct.
o 1-25 pct.
o 26-50 pct.
o 51-75 pct.
o 76-100 pct.

31 pct.
16 pct.
12 pct.
9 pct.
30 pct.
Opgjort i året for målgruppeafgrænsning

Arbejdshistorik
-

’Voksne med autisme:
Ledige og sygemeldte (18-64
år)’ i SØM

-

66 pct.
9 pct.
11 pct.
6 pct.
6 pct.

Kilde: Oplysninger fra Odense Kommune om My Way to Success og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM,
version 2.5.

Side 33 af 37

Eksempelberegning af My Way to Success

Bilag D: Medregnede konsekvenser
Tabel D.1
Oversigt over medregnede konsekvenser samt antal år med estimater for de 10 år, der medregnes
konsekvenser for målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØM
Konsekvens

SØMs estimater benyttet

Antal estimater

X
X
X
X

0
0
0
0

X
X
X
X

3
7
5
0

X

3

X

7

X
X
X
X
X
X
X
X

0
0
0
0
0
0
0
0

X
X
X
X

0
0
0
0

X

2

Efterværn
-

Hjemmebaserede foranstaltninger
Anbringelse i slægt eller netværk
Anbringelse i familiepleje
Anbringelse på institution

Indkomstoverførsler
-

Kontanthjælp
Førtidspension
Uddannelseshjælp
Øvrige indkomstoverførsler

Beskæftigelsesindsats
-

Vejledning og opkvalificering

Skat af indkomst
-

Beskæftigelse

Sundhedsydelser
-

Sygesikring, almen praksis
Sygesikring, andre
Somatisk indlæggelse
Somatisk ambulant behandling
Somatisk skadestue
Psykiatrisk indlæggelse
Psykiatrisk ambulant behandling
Psykiatrisk skadestue

Politi, retsvæsen og kriminalforsorg
-

Fængselsdage
Volds- og sædelighedsforbrydelser
Indbrud, tyveri og hærværk
Færdselsloven og andre særlove

Ungdoms- og voksenuddannelse
-

Ungdoms- og videregående
uddannelse
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Konsekvens

SØMs estimater benyttet

Antal estimater

X
X
X
X
X
X
X

0
0
0
0
0
0
0

X
X
X
X
X

5
0
0
0
0

Sociale serviceydelser
-

Alkoholbehandling
Stofmisbrugsbehandling, døgn
Stofmisbrugsbehandling, dag
Herberg og forsorgshjem
Midlertidigt botilbud
Længerevarende botilbud
Socialpædagogisk støtte i
botilbudslignende almene boliger
Socialpædagogisk støtte i eget hjem
Tilskud til personlig og praktisk hjælp
Handicaphjælperordning
Ledsagerordning
Beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud

Kilde: Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
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Bilag E: Detaljerede
budgetøkonomiske konsekvenser
Tabel E.1
Detaljerede budgetøkonomiske konsekvenser i alt i eksempelberegningen af My Way to Success
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Kommune

Region

Stat

Det
offentlige,
samlet

Beskæftigelsesindsatser

121.103

0

0

121.103

-

121.103

0

0

121.103

Indkomstoverførsler

375.606

0

48.688

424.294

-

Førtidspension

230.199

0

29.839

260.039

-

Kontanthjælp

50.588

0

6.557

57.145

-

Uddannelseshjælp

94.820

0

12.291

107.110

-

Øvrige overførsler

0

0

0

0

Skat af indkomst

69.177

0

172.291

241.468

-

Skat af lønindkomst

69.177

0

172.291

241.468

Sociale serviceydelser

88.111

0

0

88.111

-

88.111

0

0

88.111

0

0

-76.250

-76.250

0

0

-76.250

-76.250

653.998

0

144.729

798.727

Konsekvens

Vejledning og opkvalificering

Soc.pæd. støtte i eget hjem

Ungdoms- og voksenuddannelse
-

Ungdoms- og videregående
uddannelse

Budgetøkonomiske konsekvenser

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor
deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
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Tabel E.2
Detaljerede budgetøkonomiske konsekvenser pr. deltager i eksempelberegningen af My Way to
Success
Kr., 2021-priser, nutidsværdi (2021)

Kommune

Region

Stat

Det
offentlige,
samlet

Beskæftigelsesindsatser

1.740

0

0

1.740

-

1.740

0

0

1.740

Indkomstoverførsler

5.397

0

700

6.097

-

Førtidspension

3.308

0

429

3.737

-

Kontanthjælp

727

0

94

821

-

Uddannelseshjælp

1.362

0

177

1.539

-

Øvrige overførsler

0

0

0

0

Skat af indkomst

994

0

2.476

3.470

-

Skat af lønindkomst

994

0

2.476

3.470

Sociale serviceydelser

1.266

0

0

1.266

-

1.266

0

0

1.266

0

0

-1.096

-1.096

0

0

-1.096

-1.096

9.398

0

2.080

11.477

Konsekvens

Vejledning og opkvalificering

Soc.pæd. støtte i eget hjem

Ungdoms- og voksenuddannelse
-

Ungdoms- og videregående
uddannelse

Budgetøkonomiske konsekvenser

Anm.: Nettoresultatet er beregnet med konsekvenser og priser for målgruppen ‘Voksne med autisme: Ledige og
sygemeldte (18-64 år)’ i SØM ved en succesrate på 10 pct.-point. Der er medregnet konsekvenser fra og med året, hvor
deltageren afslutter indsatsen og ti år frem.
Kilde: Baseret på oplysninger fra Odense Kommune og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, version 2.5.
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