Indstillingsskema til Vækstforum
Projektet ”Fleksjob i Vækst  Fleksjobbere giver vækst til Fredericias Industri”

1. Indstilling:

Den Europæiske Socialfond
Den Europæiske Regionalfond
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Vækstforumsekretariatets
beskrivelse af projektet:

Ansøgt beløb
4.982.107,50 kr.

Indstillet beløb
0,00 kr.

Ansøgningen er en af i alt syv indkomne ansøgninger til puljen til social in
klusion, hvoraf fire fremlægges for Vækstforum, da tre ansøgninger er trukket
tilbage.
Fredericia Kommune ønsker med projektet Fleksjob i Vækst at sikre, at flere
borgere på ledighedsydelse får mulighed for en varig tilknytning til arbejds
markedet.
Borgere, der visiteres til deltagelse i projektet, gennemgår et 13ugers forløb
ved den socialøkonomiske virksomhed Flexjob.nu. Flexjob.nu agerer, i an
den sammenhæng, som anden aktør for flere kommuner og jobcentre. I dette
projekt varetager Flexjob.nu afklaring og vejledning af borgere visiteret til
fleksjobindsatsen og match i forhold til virksomhedernes behov.
En del af borgerne i fleksjobforløbene, skal deltage i opbygningen af nye
socialøkonomiske virksomheder. Dette skal virke som træning og forberedel
se til egentlig ansættelse i virksomhed.
Det bestræbes, at alle deltagerne i vejlednings og afklaringsforløb vil opnå
tilknytning til arbejdsmarkedet, primært som ansatte i private virksomheder.
Borgere, der er visiteret til fleksjob, men som ikke kan finde egnet privat virk
somhed, vil blive ansat i regi af Flexjob.nu. Herfra vil de kunne udføre vikar
funktioner, og andre tidsbegrænsede ansættelser, i private virksomheder.
Målet vil stadig være fast fleksjobansættelse i en virksomhed.

Vækstforumsekretariatets
sammenfattede vurdering
og konklusion.

Fredericia Kommune vurderer, at der vil være mangel på fleksibel arbejds
kraft i industrien inden for en kort årrække. Projektet ”Flexjob i Vækst”, skal
bidrage til at sikre virksomhederne adgang til relevant arbejdskraft.
.
Det er sekretariatets vurdering, at projektets aktiviteter er uklare. På det fore
liggende grundlag er det ikke muligt at adskille projektet fra driften af den/de
socialøkonomiske virksomheder. Projektet har ikke argumenteret overbevi
sende for at projektets aktiviteter ligger ud over kommunens ordinære og
lovbestemte indsats for fleksjobvisiterede borgere. Hermed lever projektet
ikke op til kravet om additionalitet.
Sekretariatet vurderer desuden, at sammenhængen mellem aktiviteter, resul
tater og effekter ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, og at effektkæden der
med er svag.
Virksomhedsengagement, der er afgørende for realisering af projektets effek
ter, er ikke tilstrækkeligt dokumenteret. I projektperioden skal der etableres

50 virksomhedssamarbejder. Der er p.t. indsendt to virksomhedsinteresseer
klæringer, hvilket vurderes at være meget lavt i forhold til målet om 50 i pro
jektperioden.
Projektets effekter er endvidere delvist baseret på, at der i løbet af 2 år kan
etableres 10 socialøkonomiske virksomheder, der på nuværende tidspunkt
ikke er et beskrevet forretningsgrundlag for.
Samlet vurderes projektets effekter hermed som urealistiske.
Forankringen af projektet efter projektperioden er ikke dokumenteret, og det
vurderes som usikkert, hvorvidt erfaringer fra projektet vil blive anvendt vide
re frem.
Samlet set vurderes det, at projektet ikke lever op til krav om additionalitet; At
det utilstrækkelige virksomhedsengagement og den manglende beskrivelse
af forretningsgrundlag gør projektets effekter urealistiske; Og endeligt at pro
jektet mangler langsigtet bæredygtighed pga. usikker forankring.
Indstilles til: (A: Tilsagn, B: Drøftelse og C: Afslag)

Indstilling: C

Indstilling
Formandskabet indstiller,
·

at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske
Socialfond, idet det vurderes, at aktiviteterne ikke er additionelle, at projektets effekter er ureali
stiske, og endeligt at projektet ikke er bæredygtigt pga. manglende forankring af projektets ind
satser.

2. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

15/21384
Fleksjob i Vækst  Flekshobbere giver vækst til Fredericias Industri
Fredericia Kommune
Gothersgade 20A
7000 Fredericia
Dennis Mølgaard Hansen
20765881
dennis.hansen@fredericia.dk
Fredericia
69116418

Ansøgers beskrivel
se af projektet:

I de kommende år vil der i stigende grad blive brug for en fleksibel arbejdsstyrke,
hvor bl.a. de helt rigtige opdaterede kvalifikationer, vil være afgørende for succes
og hvor virksomhederne kun betaler for de timers arbejde de rent faktisk får ud
ført. Især for små  og mellemstore virksomheder der vækster, vil der i over
gangsperioder være tale om, at det er for risikabelt eller umuligt at ansætte ar
bejdskraft på fuld tid. I sådanne situationer vil der være behov for en
fleksibel og kvalificeret arbejdskraft, som med kort varsel kan stilles til rådighed i
et fleksibelt antal timer.
En gruppe, som vil kunne bidrage væsentligt til åbningen af disse vækstbremsen

de flaskehalse, er fleksjobbere, under forudsætning af, at der sker en målretning
af indsatsen hen imod opkvalificering og vejledning af disse. Dette kan ske i faste
ansættelsesforhold hos den enkelte virksomhed, eller hos den socialøkonomiske
virksomhed Flexjob.nu. Den enkelte efterspørgende virksomhed behøver i såfald
blot, at betale efter faktura og skal ikke bruge særskilte ressourcer på administra
tion og regeltolkning, hvilket i høj grad vil fremme fleksibiliteten og gøre denne
arbejdskraft mere attraktiv.
Deltagerne til projektet rekrutteres fra Jobcenter Fredericia. Når Jobcenter Frede
ricia har henvist en fleksjobvisiteret borgere, deltager disse i et 13 ugers afkla
ringsforløb med forskellige faglige Flexjob.numedarbejdere. Afklaringsforløbet
afvikles af faglige medarbejdere ansat af Flexjob.nu. Et antal virksomheder som
ønsker opkvalificeret fleksibel arbejdskraft deltager aktivt i processen. Afklarings
forløbet kan finde sted hos Flexjob.nu og/eller hos virksomheder og
uddannelsesinstitutioner.
Der gennemføres efterfølgende et efterværn, hvor mentorer fra Flexjob.nu er i
vejledende og støttende kontakt med fleksjobberne som enten er i praktik, efter
uddannelse eller udlejet til en virksomhed. Disse mentorer er fastansat af
Flexjob.nu og det tilstræbes, at disse selv er fleksjobbere for at fremme dialogen
og forståelsen.
De første 13 uger vil være metodeudvikling af et afklarings – og vejledningsforløb
med indeholdt mulighed for at ”jobshoppe” (fleksibel praktikmulighed). Med ud
gangspunkt i uddannelse og job, hvor der vurderes gode beskæftigelsesmulighe
der, skal deltagerne udarbejde deres egne ”Flexkort”, hvis sigte afprøves med
evt. praktik.
”Flexkortet” er en handlingsplan, der i sin form og indhold har til formål at guide
den enkelte deltager med nyttige og relevante informationer om mulige jobåbnin
ger, nye kvalifikationer og flaskehalsvirksomheder. Herunder også detaljeret
information om evt. efteruddannelse, varighed, indhold, m.v. set i forhold til de
nye visiteringsperioder. Fleksjobberen udarbejder i samarbejde med en mentor
og evt. en interesseret virksomhed, en uddannelsesinstitution, eller helst med
begge i fællesskab, ”Flexkortet”, der sikrer, at vi kan matche udbud og efter
spørgsel.
Efter max. 13 uger tilstræbes det, at tilbyde fast beskæftigelse til alle deltagere.
Dette kan evt. ske i Flexjob.nu, som så videreudlejer fleksjobbere til de virksom
heder, som de er blevet tilknyttet i afklarings og vejledningsforløbet. De 13 uger
består af en kombination af uddannelse, coaching og praktik. En mulighed for
fleksjobberen vil også blive iværksætteri (som kan udøves i Flexjob.nu regi),
hvorom der samarbejdes med Business Fredericia. Fleksjobberne vil altså selv
medvirke til, at udvikle et fleksibelt og tilfredsstillende arbejdsliv.
VIGTIGT: Deltagerne forbliver en del af projektet, gennem hele projektperioden,
uanset deres jobstatus. Fastholdelsesmentorer fra Flexjob.nu har løbende kon
takt med den enkelte fleksjobbere. Flexjob.nu løbende arrangere netværksmøder,
hvor der udveksles viden og ideér.

Partnere og deres
roller i projektet:

Iværksætteri bliver en fornyende faktor i forhold til fleksjobbere. En eller flere
fleksjobbere sammen som iværksættere kan jo helt selv bestemme egne arbejds
forhold. Faktisk et drømmescenarie for mange fleksjobbere, da en af de væsent
ligste hindringer for en fleksjobbers succes er forståelsen af arbejdsforholdene –
både fra virksomhedens og fleksjobberens side.
Projektansøger
Fredericia Kommune, Fredericia, CVR: 69116418
Hovedpartner. Rekruttering af borgere til projektforløb via Jobcenter Fredericia.

Økonomiske partnere
Flexjob.nu, Bramming, CVR: 35102264
Gennemfører afklarings og vejledningsforløb for borgere.
Business Fredericia, Fredericia, CVR: 36353031
Varetager virksomhedskontakten i projektet
Øvrige netværksdel
tagere:
Projektstart/projektslut:

01012016

Vækstforums særligt indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

28022018
Social inklusion
Socialfonden, prioritetsakse 3, 3.1.B. Indslusnings
forløb og socialøkonomiske virksomheder

3. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberetti
gede udgifter
Ansøgte strukturfonds
midler
Regionale Erhvervsud
viklingsmidler
Egenfinansiering
Finansiering via delta
gerunderhold

Ansøgt:

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberetti
gede udgifter
Indstillede struktur
fondsmidler
Regionale Erhvervsud
viklingsmidler
Egenfinansiering
Finansiering via delta
gerunderhold

Indstillet:

Procent:
11.081.907,50

100,00 %

4.982.107,50

44,96 %

6.099.800,00

55,04 %
Procent:

Nærmere beskrivelse:

Socialfonden

Nærmere beskrivelse:

0,00
0,00
Specificeres
0,00

Kommentarer til budget og finansiering:
I budgettet indgår der 100.000,00 kr. afsat til informationsmøder – en udgift, der skal dækkes via tillægget
på 18 % til dækning af projektets øvrige udgifter. Udgiften til revision er for lavt budgetteret.
Statsstøttevurdering:
Statsstøtte udførende partnere. Det vurderes, at der ikke er ulovlig statsstøtte i forhold til Fredericia
Kommune og Business Fredericia. Det vurderes endvidere, at der er ulovlig statsstøtte i forhold til
Flexjob.nu, der kan lovliggøres via anvendelsen af de minimisordningen. Det vurderes, at der ikke er
ulovlig statsstøtte i forhold til de ledige, der skal indgå i projektet.
Har projektet et særligt yderområdefokus:
Nej.

4. Uddybende vurdering:
Projektets effekter og kritiske antagelser er:
Virksomheder i Fredericia Kommune vil inden for overskuelig fremtid mangle og efterspørge fleksi
bel arbejdskraft.
Ansøger har præsenteret arbejdsmarkedsstatisk der dokumenterer en stigning i beskæftigelsen inden for
brancher som bygge og anlæg. Desuden er Fredericia kendetegnet ved mange industriarbejdspladser, som
forventes at efterspørge fleksibel arbejdskraft.
Sekretariatet vurderer, at den kritiske antagelse er belyst tilfredsstillende.
Borgere visiteres til fleksjob og deltager i vejlednings og afklaringsforløb, opkvalificeres derved til
at varetage et fleksjob.
Projektet vil imødekomme den forventede stigende efterspørgsel efter fleksibel arbejdskraft ved at gennem
føre 13ugers afklarings og vejledningsforløb for fleksjobvisiterede borgere.
Det er projektets kritiske antagelse, at deltagerne i forløbene bliver matchet med relevante virksomheder i
kraft af virksomhedernes deltagelse i projektet. Deltagerne vil blive tilbudt fleksibel praktik i deltagende virk
somheder.
Sekretariatet vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at forløbet vil bidrage til effekten.
Borgere der har gennemført et i vejlednings og afklaringsforløb kan tilbydes fast beskæftigelse i
privat virksomhed, i eksisterende socialøkonomisk virksomhed eller nystartet socialøkonomisk
virksomhed.
Alle deltagere i vejlednings og afklaringsforløb ventes tilknytning til arbejdsmarkedet efter deltagelse i for
løbet. Det er projektets kritiske antagelse, at der etableres partnerskaber mellem private virksomheder og
socialøkonomiske virksomheder, samt at der etableres flere nye socialøkonomiske virksomheder.
Sekretariatet vurderer, at virksomhedsopbakningen er utilstrækkeligt dokumenteret. Der foreligger ej heller
beskrivelse eller forretningsplaner for de nye socialøkonomiske virksomheder. Samlet set vurderes det som
usandsynligt, at effekterne kan realiseres.
Sekretariatet vurderer, at projektets kritiske antagelser er mangelfulde og ikke er tilstrækkeligt dokumente
ret. Sammenhængen mellem aktiviteter, resultater og effekter er ikke sandsynliggjort, og dermed vurderes
den samlede effektkæde som svag.
Effekter:
Hovedaktiviteter:
Projektet angiver følgende
hovedaktiviteter:

Projektet angiver følgende
output:

Resultater / effekter på kort og
på langt sigt:
Projektet angiver følgende
effekter:

Vejledning og afklaringsforløb
hos Flexjob.nu
Deltagerne til projektet rekrutte
res og visiteres fra Jobcenter
Fredericia. Herefter deltager
disse i et 13 ugers afklaringsfor
løb med faglige Flexjob.nu
medarbejdere.

Antal fleksjobbere i ordinær be
skæftigelse:100

Antal deltagere der gennemfører
indslusningsforløb: 110

Antal socialøkonomiske virksom
heder, der etableres:10

Antal deltagere beskæftiget i
socialøkonomiske virksomheder
umiddelbart efter deltagelsen: 25

Afklarings/praktikforløb hos
virksomheder
Virksomheder som ønsker op

Output:

Antal partnerskaber mellem pri
vate og socialøkonomiske
Virksomheder:50

Antal deltagere i beskæftigelse,
herunder som selvstændige,
umiddelbart efter deltagelsen: 85
Antal erhvervsinaktive deltagere,

kvalificeret fleksibel arbejdskraft
deltager aktivt i processen. Afkla
ringsforløbet kan finde sted hos
Flexjob.nu og/eller hos virksom
heder og uddannelsesinstitutio
ner.

der er i gang med at søge arbej
de umiddelbart efter deltagelsen:
40
Antal deltagere i beskæftigelse,
herunder som selvstændige, 6
måneder efter deltagelsen: 75

Uddannelsesforløb/kurser
Der gennemføres efterfølgende
et efterværn, hvor mentorer fra
Flexjob.nu er i vejledende og
støttende kontakt med fleksjob
berne som enten er i praktik,
efteruddannelse eller udlejet til
en virksomhed.
Vækstforumsekretariatets uddybede vurderinger:
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Projektet vurderes at ligge inden for de overordnede rammer af formålet med Vækstforums pulje for So
cial Inklusion.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske
succesfaktorer:
Det vurderes som sandsynligt, at projektet kan rekruttere deltagere til de 13ugers afklarings og vejled
ningsforløbende. Det er derimod ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der kan etableres 50 virksomheds
partnerskaber og etableres 10 nye socialøkonomiske virksomheder i projektperioden.
Samlet set vurderer sekretariatet, at projektets effektkæde er svag i og med sammenhængen mellem
aktiviteter og forventede effekter er ikke sandsynliggjort i tilstrækkelig grad.
Projektets målgruppe:
Projektets målgruppe er fleksjobvisiterede borgere med begrænset arbejdsevne, samt virksomheder i
Fredericia Kommune som efterspørger fleksibel arbejdskraft.
Virksomhedsopbakningen, som er afgørende for at opnå effekterne, er ikke tilstrækkeligt dokumenteret.
Det er dermed tvivlsomt om projektet kan realisere effekterne.
Relevante tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Ansøger har medsendt interesseerklæringer fra to virksomheder.
Samfinansiering:
Der er ikke et bredt ejerskab i udviklingsaktiviteterne. Fredericia Kommune samfinansierer ikke. Aktivite
terne søges alene finansieret via EUmidler.
Bæredygtighed:
I forhold til Vækstforums tværgående kriterie om bæredygtighed og hvorvidt projektets indsatser kan
forankres efter projektets udløb, vurderes det som ikke sandsynliggjort, at projektets indsatser kan føres
videre efter projektets udløb.

