Indstillingsskema til Vækstforum
Projektet ”På Sporet”
1. Indstilling:

Ansøgt beløb
Den Europæiske Socialfond

Indstillet beløb

10.472.061,35 kr.

0,00 kr.

Den Europæiske Regionalfond

0,00 kr.

0,00 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler

0,00 kr.

0,00 kr.

Vækstforumsekretariatets
beskrivelse af projektet:

Ansøgningen er en af i alt syv indkomne ansøgninger til puljen
til social inklusion, hvoraf fire fremlægges for Vækstforum, da
tre ansøgninger er trukket tilbage.
Projektet fokuserer på indslusningsforløb for udsatte til private
og socialøkonomiske virksomheder. Aktiviteterne er 475 virk
somhedsbesøg (første, anden og tredje gangs besøg) med i alt
250 virksomheder med et mål om at indgå aftale om 140 ind
slusningsforløb for udsatte borgere. Heraf 110 i private virk
somheder og 30 i socialøkonomiske virksomheder. Forløbene vil
vare op til 52 uger og sammensættes helhedsorienteret med
tværgående indsatser. De udsatte tilknyttes samme mentor
gennem hele forløbet. Der er fokus på at bibringe de udsatte
borgere de nødvendige faglige, personlige og sociale kompeten
cer til at kunne varetage et arbejde.
Ansøger er TUC Socialøkonomisk Virksomhed ApS, som er en
del af TUC (Tørring Uddannelsescenter), der er under godken
delse hos Erhvervsstyrelsen, som registreret socialøkonomisk
virksomhed. Ansøger vil i første omgang etablere afdelinger af
TUC Socialøkonomisk Virksomhed i Vejle, Fredericia og Aaben
raa.
Projektets målgruppe går på tværs af forsørgelsesgrupper og
omfatter personer med ingen eller svag tilknytning til arbejds
markedet samt uddannelsessøgende med særlige udfordringer.
Ansøger har indtil videre sendt interesseerklæringer fra 8 virk
somheder, hvor der peges på potentielle arbejdsopgaver for de
udsatte.
Økonomiske partnere i projektet er Campus Vejle, Syddansk
Erhvervsskole, Jobcenter Aabenraa og Jobcenter Fredericia.

Vækstforumsekretariatets
sammenfattede vurdering
og konklusion.

I kraft af relationen til TUC’s øvrige afdelinger vurderes ansøger
at have den fornødne erfaring og kapacitet til at gennemføre
projektet. På nuværende tidspunkt er der indsendt interesseer

klæringer fra 8 virksomheder, og målet er at indgå aftale med
250 virksomheder. Forløbene vurderes at være baseret på rele
vant faglig viden.
Projektet vurderes derimod ikke at kunne skabe vedvarende
effekter.
Dels er der ikke dokumenteret en fortsat finansiering efter pro
jektets afslutning. Dels lægger ansøger op til, at de udsatte kan
ansættes i private og socialøkonomiske virksomheder allerede
efter 26 uger på forløb efter projektet, hvor det i projektet vil
tage 52 uger, hvilket vurderes at resultere i en lavere effekt for
forløb efter projektet. Dermed er det også vurderingen, at pro
jektets indsatser ikke i tilstrækkelig grad kan forankres, og at
effekterne hermed ikke vil være vedvarende.
Projektet vurderes desuden ikke at leve op til kravene om, at
fokus skal være på indsatser/områder, som ikke dækkes af ek
sisterende tilbud og midler (additionalitet). Da ansøger lægger
op til, at forløbene fortsætter hos ansøger efter projektets ud
løb, er det svært at adskille projektet fra den almindelige drift
hos ansøger. Hermed mangler projektet additionalitet.
Projektet indstilles til afslag, da det vurderes, at effekterne ikke
er vedvarende pga. manglende forankring af projekternes ind
satser, samt at indsatserne ikke i tilstrækkelig grad vurderes at
være additionelle.

Indstilles til: (A: Tilsagn, B: Drøftelse og C: Afslag)

Indstilling: C

Indstilling
Formandsskabet indstiller,
·

at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den
Europæiske Socialfond, idet det vurderes, at effekterne ikke er vedvarende pga.
manglende forankring af projektets indsatser, samt at indsatserne ikke i tilstrække
lig grad vurderes at være additionelle.

2. Faktuelle oplysninger:
J.nr.

15/21365

Projektnavn

På Sporet

Ansøger

TUCSocialøkonomisk Virksomhed Aps

Adresse

Horsensvej 72

Postnummer og by

7100 Vejle

Kontaktperson

Tommy Vandal

Kontaktoplysninger
på kontaktperson

20244112
tva@tucenter.dk

Kommune
CVR nummer

36725044

Ansøgers beskri
velse af projektet:

TUC Socialøkonomisk virksomhed ApS har som formål at skabe ordi
nær ansættelse for udsatte borgere med en helhedsorienteret indsats.
TUC Socialøkonomisk virksomhed vil etablere socialøkonomiske virk
somheder (afdelinger) i Vejle, Fredericia og Aabenraa. Den helheds
orienterede indsats omfatter afklaringsforløb, indslusningsforløb, fag
ligt forløb samt tværgående indsatser med mentorstøtte og me
stringsaktiviteter.
3 hovedaktiviteter:
1. Opsøgende virksomhed. Der afholdes virksomhedsbesøg med virk
somheder med henblik på at indgå aftaler om indslusningsforløb i pri
vate virksomheder eller i socialøkonomiske virksomheder (partner
skaber).
2. Helhedsorienteret indsats – virksomheds(indslusnings)forløb i pri
vate virksomheder.
3. Helhedsorienteret indsats – virksomheds(indslusnings)forløb i so
cialøkonomiske virksomheder (partnerskaber).
Målet er:
1. At TUC Socialøkonomisk virksomhed sender udsatte borgere på
indslusningsforløb i private virksomheder.
2. At TUC socialøkonomisk virksomhed indgår i partnerskaber med
virksomhederne, hvor TUC Socialøkonomisk virksomhed lejer lokale
faciliteter, maskiner, udstyr mm. i den enkelte virksomhed, hvorefter
udsatte borgere påbegynder indslusningsforløb og udfører socialøko
nomisk arbejde.
3. At TUC Socialøkonomisk virksomhed udfører socialøkonomisk pro
duktionsarbejde på interne værksteder i TUC Socialøkonomisk virk
somhed.
Forventet effekt:
Kort sigt:
105 udsatte borgere gennemfører indslusningsforløb.
15 udsatte borgere beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder
umiddelbart efter deltagelsen.
55 udsatte borgere i beskæftigelse, herunder som selvstændige,

umiddelbart efter deltagelsen.
(Under dette punkt er medregnet de udsatte borgere som er startet i
ordinær uddannelse umiddelbart efter afslutning  derfor selvforsør
gende).
35 erhvervsinaktive udsatte borgere, der er i gang med at søge ar
bejde umiddelbart efter deltagelsen.
80 udsatte borgere i beskæftigelse, herunder som selvstændige, 6
måneder efter deltagelsen.
(Under dette punkt er medregnet de udsatte borgere, som er startet i
ordinær uddannelse umiddelbart efter afslutning  derfor selvforsør
gende).
Projektgruppen vil løbende koordinere indsatsen med henblik på at
sikre, at partnernes ressourcer med en fælles indsats bliver optimeret
i forbindelse med implementering af projektet.
Partnere og deres
roller i projektet:

Ansøger:
TUCSocialøkonomisk Virksomhed Aps, CVR: 36725044
Rolle:
Koordinerende rolle og opsøgende indsats i forhold til kommuner og
private virksomheder.
Partnere:
1: Campus Vejle, CVRP: 1003401717
Rolle:
Campus Vejle bidrage med administrative kompetencer og skal bidra
ge med faglig undervisning af projektets målgruppe. Campus Vejle er
relevant for projektet, idet udsatte borgere har behov for et kompe
tenceløft.
2: Syddansk Erhvervsskole, CVRP: 1018211153
Rolle:
Uddannelsesinstitutionen skal bidrage med faglig undervisning af pro
jektets målgruppe, og indgår i projektet med undervisning og faglæ
rere. Derudover vil der være en uddannelsesmentor tilknyttet den
enkelte med henblik på sparring, vejledning og fastholdelse af den
enkelte under forløbet.
3: Jobcenter Fredericia, CVRP: 1009104603
Rolle:
Visitering af borgere til projektet. Jobcentrene har udgifter i projektet
til underhold samt den koordinerede mentorstøtte.
4: Jobcenter Aabenraa, CVRP: 1013430207
Rolle:
Samme rolle som Jobcenter Fredericia.

Øvrige netværks

Ansøger har indsendt interesseerklæringer fra 8 virksomheder.

deltagere:
Projektstart/projektslut:

01012016

31122018

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:

Social inklusion

Strukturfondsprioritet:

3.1. B Inklusion via uddannelse og beskæfti
gelse, aktiv inklusion, indslusningsforløb og
socialøkonomiske virksomheder

3. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberetti
gede udgifter
Ansøgte strukturfonds
midler

32.103.210,65 kr.
10.472.061,35 kr.

100,00
%
32,62 %

Regionale Erhvervsud
viklingsmidler

0,00 kr.

0%

4.117.930,65 kr.

12,83 %

Beløbet er kommunernes beta
ling for at sende borgere i pro
jektet

17.513.218,65 kr.

54,55 %

Kommunal deltagerfinansie
ring: kr. 15.093.287,65
Privat deltagerfinansiering: kr.
1.519.931,00
Deltagerfinansiering fra offent
ligt lignende: kr. 900.000,00

Egenfinansiering

Finansiering via delta
gerunderhold

Indstillet finansiering:

Indstillet:

Procent:

Samlede støtteberetti
gede udgifter

0,00 kr.

Indstillede struktur
fondsmidler

0,00 kr.

0%

Regionale Erhvervsud
viklingsmidler
Egenfinansiering

0,00 kr.

0%

Finansiering via delta
gerunderhold

Socialfonden

Nærmere beskrivelse:

0%

0,00 kr.

0%

0,00 kr.

0%

Kommentarer til budget og finansiering:
Ingen kommentarer.
Statsstøttevurdering:
Det vurderes, at der er statsstøtte i fht. udførende og modtagende virksomheder. Håndte

ring af denne statsstøtte er under afklaring.
Har projektet et særligt yderområdefokus:
Det vurderes, at projektet har yderområdefokus, idet en del af indsatsen foregår i Aabenraa
Kommune.

4. Uddybende vurdering:
Projektets effekter og kritiske antagelser:
Projektets kritiske antagelser er:
1. Virksomheds(indslusnings)forløb på en rigtig arbejdsplads er motiverende for
udsatte borgere.
Det er projektets kritiske antagelse, at den helhedsorienterede indsats med virksomheds
(indslusnings)forløb i høj grad motiverer udsatte borgere, idet der er fokus på at understøtte
og udvikle udsatte borgeres ressourcer og kompetencer, så de bliver mere tilfredse, trygge og
involverede i deres forløb. Forskningsundersøgelser og rapporter udarbejdet af bl.a. Marselis
borg (Praksisvidencenter) ”Hvad virker i indsatsen for ledige under 30 år? Anbefalinger til ind
satsen”, Cabi ”bedre arbejde til flere” og LG Insight ”Den bedste integration” understøtter pro
jektets indsatsområder. Rapporter og forskningsresultater påpeger, at en virksomhedsrettet
indsats, hvor den udsatte borger kommer ud i et virkeligt miljø ”rykker” den enkeltes faglig
hed, sociale kompetencer og personlige færdigheder positivt i forhold til at komme i ordinær
beskæftigelse. Indsatsen understøttes endvidere af Carsten Kochudvalgets anbefalinger fra
2015 ”Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet”.
2. Tværgående indsats med mentorstøtte og mestringsaktiviteter fastholder den ud
satte borger i hele forløbet.
Det er projektets kritiske antagelse, at en tværgående indsats med mentorstøtte, hvor den
enkelte udsatte borger er tilknyttet den samme mentor under hele forløbet kombineret med
individuelt tilpassede mestringsaktiviteter, kan fastholde den udsatte borger i forløbet. Paral
lelt (sideløbende) med virksomheds(indslusnings)forløb gennemføres således en mentor/
støttefunktion under hele forløbet, hvor de udsatte borgere lærer mestringsstrategier, opnår
styrkede sociale og personlige kompetencer samt får redskaber til at ”tackle” almene og ud
dannelsesmæssige krav. Omfanget og tidsperspektivet af mentorstøtten vurderes individuelt,
afhængigt af den udsattes behov.
3. Private og socialøkonomiske virksomheder tilgodeser udsatte borgers arbejdsev
ne og ressourcer.
Det er projektets kritiske antagelse, at muligheden for at sende udsatte borgere i forløb i både
private og socialøkonomiske virksomheder understøtter effekter og resultater, idet der med
projektet således er mulighed for at tilgodese de udsatte borgeres arbejdsevne og ressourcer i
særlig høj grad. Udsatte borgere, der kræver særlige skånehensyn vil have mulighed for at
komme i et indslusningsforløb i en socialøkonomisk virksomhed.
Effekter:
Hovedaktiviteter:

Output:

Resultater / effekter på kort

og på langt sigt:
Opsøgende virksomhedsbe
søg
Helhedsorienteret indsats –
indslusningsforløb i private
virksomheder
Helhedsorienteret indsats –
indslusningsforløb i social
økonomiske virksomheder

Antal virksomhedsbesøg:
475 i alt hos 250 virksomhe
der
Antal indslusningsforløb i
private virksomheder: 110
Antal indslusningsforløb i
socialøkonomiske virksom
heder: 30

Deltagere beskæftiget i
socialøkonomiske virksom
heder:
I løbet af projektet: 9
Efter projektet: 6
(antal timer pr. uge: 10 per
soner har 3037 timer pr.
uge og 5 personer har 20
timer og derover pr. uge).

Deltagere i ordinær ustøttet
beskæftigelse, herunder som
selvstændige, umiddelbart
efter deltagelsen:
I løbet af projektet: 23
Efter projektet: 9
(antal timer pr. uge: 27 per
soner har 3037 timer pr.
uge og 5 personer har 20
timer og derover pr. uge).
Deltagere i delvist støttet
beskæftigelse eks. fleksjob,
herunder som selvstændige,
umiddelbart efter deltagel
sen:
I løbet af projektet: 9
Efter projektet: 9
(antal timer pr. uge: 12 per
soner har 20 timer og der
over pr. uge og 6 personer
har mindre end 20 timer pr.
uge).
Erhvervsinaktive deltagere,
der er i gang med at søge
arbejde umiddelbart efter
deltagelsen:
I løbet af projektet: 18
Efter projektet: 12
Antal deltagere i ordinær
ustøttet beskæftigelse, her
under som selvstændige, 6
måneder efter deltagelsen:

I løbet af projektet: 28
Efter projektet: 24
Antal deltagere i delvist
støttet beskæftigelse, her
under som selvstændige, 6
måneder efter deltagelsen:
I løbet af projektet: 12
Efter projektet: 11
*I ansøgers beskrivelse af
projektet fremgår det, at
samlet set 55 kommer i be
skæftigelse umiddelbart efter
projektet. Ansøger har talt
deltagere, der kommer i or
dinær uddannelse med. De
er ikke talt med i ovenståen
de.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsæt
ninger:
Projektet vurderes at ligge inden for de overordnede rammer af formålet med Vækstforums
pulje for Social Inklusion.
Forhistorie/baggrund:
TUC Socialøkonomisk Virksomhed er stiftet den 27. april 2015 og er under godkendelse hos
Erhvervsstyrelsen som registreret socialøkonomisk virksomhed. TUC Socialøkonomisk virk
somhed vil etablere afdelinger i hhv. Vejle, Fredericia og Aabenraa og vil kunne trække på
viden, erfaringer og virksomhedsnetværk opbygget i Tørring Uddannelsescenter (TUC).
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsæt
ninger:
TUC Socialøkonomisk virksomhed har gennem deres relation til Tørring Uddannelsescenter
erfaring med lignende indsatser for udsatte.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejel
ser vedr. kritiske succesfaktorer:
Effektkæden vurderes at være solid og understøttes med bl. a. af anbefalinger fra Carsten
Kochudvalget vedrørende en aktiv virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere samt un
dersøgelser fra CABI.
Beskrivelse af forretningsidéen, herunder forretningspotentialet og/eller eksportpotentialet:
Idéen er at sammensætte helhedsorienterede og tværfaglige indslusningsforløb for udsatte
til hhv. private og socialøkonomiske virksomheder, hvor de udsatte tilknyttes samme men

tor gennem hele forløbet. Det anbefales bl.a. af Carsten Kochudvalget vedrørende en ny
virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere.
Projektets målgruppe:
Målgruppen for projektet er de grupper, som er nævnt i materialet om Vækstforums pulje
for social inklusion. Det vil sige:
· Fleksjobvisiterede med lille arbejdsevne
· Førtidspensionister
· Personer i ressourceforløb
· Udsatte kontanthjælpsmodtagere, herunder flygtninge og indvandrere
· Øvrige udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet
Relevante tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Ansøger har medsendt interesseerklæringer fra 8 virksomheder.
Samfinansiering:
I forhold til Vækstforums tværgående kriterie om samfinansiering ansøges der om
10.472.061,35 kr. fra puljen til social inklusion. Den kommunale betaling for de udsatte er
samlet set 4.117.930,65 kr. i projektperioden. Det svarer til ca. 750 kr. pr. borger pr. uge.
I projektet er der afsat 3.704.400 kr. til mentorstøtte til de udsatte. En udgift, som kom
munerne skal finansiere efter projektet, men kun delvist i selve projektet.
Bæredygtighed:
I forhold til Vækstforums tværgående kriterie om bæredygtighed og hvorvidt projektets
indsatser kan forankres efter projektets udløb, vurderes det ikke at være sandsynliggjort,
at projektets indsatser kan føres videre efter projektets udløb. Dette set i lyset af forholdet
mellem den kommunale betaling og den ansøgte støtte.

