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Velfærd 

Handicapdokumentation 

Til brugerudvalget for Velfærdsstatistik 

 

Situationen for Handicapdokumentation minder om ”Udsatte børn og unge”. 

En af forskellene er, at der ikke i forvejen er nogen brugbare registreringer og 

at alle parter derfor er startet på bar bund. 

 

Handicapdokumentation har i årets løb haft forskellige udfordringer, som fører 

til forsinkelse.   

 

Web-løsning 

Danmarks Statistiks egenudviklede web-løsning er som planlagt startet 1. juli 

2013 og er allerede brugt af 15 kommuner ud af 40-45 kommuner, der vil bruge 

den. I perioden fra august til november kunne nye brugere ikke komme på, 

men problemet menes at være løst af Digitaliseringsstyrelsen i sidste uge. Den 

oprindelige frist rykkes fra 1. oktober 2013 til 1. januar 2014. 

 

Systemløsninger 

Af de 7 mulige systemløsninger er en droppet ud, mens en med ganske få 

kommuner er forsinket til marts og en anden, som er større og bl.a. har Køben-

havns Kommune, er forsinket til sommer 2014. En løsning med ligeledes få 

kommuner er først ved at starte nu, og det har ikke været muligt at få en tids-

plan. 

 

De 3 systemløsninger, der kører, har leveret test og ventes at kunne levere pro-

duktionsdata i nær fremtid. 

 

Alle løsninger indberetter med tilbagevirkende kraft pr. juli 2013 og det plan-

lægges at publicere dette første års indikatorer i sommeren 2014, men ikke i 

juni som oprindeligt planlagt. Følgende år forventes publicering i maj. 

 

Af de 40-45 kommuner med web-løsning ventes 10-15 at overgå til systemløs-

ninger i 2014. 

 

Indberetningssystemet 

Selve modtagelsen og behandlingen ligner løsningen for ”Udsatte børn og un-

ge”. De interne udviklingsopgaver med bearbejdning og fejlsøgning er igangvæ-

rende. 

 

Indikatorer 

Indikatorer om antal personer, der modtager de enkelte ydelser og tilbud og 

fordelingen på målgrupper mv, er ikke endeligt fastlagt. Effektindikatorer med 

oplysninger om uddannelse og beskæftigelse mv vil blive drøftet efterfølgende. 

 

 


