Indstillingsskema til Vækstforum
Projektet ”Virksomheder tager socialt ansvar”
1. Indstilling:

Den Europæiske Socialfond
Den Europæiske Regionalfond
Regionale erhvervsudviklingsmid
ler
Vækstforumsekretariatets
beskrivelse af projektet:

Ansøgt beløb
1.939.996,00 kr.
969.998,00 kr.

Indstillet beløb
1.939.996,00 kr.
569.998,00 kr.

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.
Jobcenter Vejle (Vejle Kommune) søger om støtte til dels
at udvikle og gennemføre forløb for 16 virksomheder, som
skal ruste virksomhederne til at ansætte medarbejdere
med særlige behov, dels at få udsatte ledige langt fra ar
bejdsmarkedet udplaceret i virksomhederne.
Virksomhederne uddannes via forløb til at håndtere en
række nye ansatte og til at forankre det sociale engage
ment i deres forretningsplan, så der sikres en fornuftig
bundlinje og dermed en langsigtet strategi for det sociale
engagement.
Erfaringsudveksling på tværs af og internt i virksomheder
ne samt såkaldt jobcarving udgør centrale elementer i
virksomhedsforløbene. Jobcarving består i, at virksomhe
derne i dialog med jobcenteret tilpasser opgaver og jobs,
så de matcher et job, der passer til den lediges kompeten
cer og ressourcer.
Før de ledige indgår i indslusningsforløb, finder der en indi
viduel screening sted. Derefter starter 5 måneders indslus
ningsforløb, hvor den nyansatte vil blive fulgt tæt af en
virksomhedskonsulent eller personlig mentor fra Jobcen
tret, som i et samarbejde med virksomheden og den nyan
satte vil beslutte, hvilke arbejdsopgaver, der matcher den
ansattes kompetencer og begrænsninger i arbejdsevnen.
Der vil blive aftalt en udviklingsplan for den ansatte, der
indeholder en ambition om progression i arbejdsevnen og
varetagelsen og nye opgaver. Indslusningsforløbene afslut
tes med afklaring af fremtiden for den ledige – job, vok
senlærling, uddannelse eller andet.

Vækstforumsekretariatets
sammenfattede vurdering
og konklusion.

Udviklingen af de nye forløb forventes også at betyde æn
dret arbejdsmetode, service mv. i jobcenteret.
Sekretariatet vurderer, at projektets effektkæde hænger
godt sammen, herunder at det er sandsynliggjort, at det er
muligt at identificere de nødvendige yderligere virksom
hedsdeltagere.
Det vurderes også, at det er sandsynliggjort, at projektet
vil kunne levere væsentlige effekter, der ligger over den

normale succesrate for jobcentres indsats vedr. udsatte
ledige med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, men at
det ikke er sandsynliggjort, at effekterne bliver så høje,
som ansøger angiver (det vurderes, at effekterne vil være
ca. 20 % lavere end ansøger angiver).
Da projektets aktiviteter ligger tæt op ad jobcenterets ker
neopgaver og af hensyn til at sikre et øget virksomhedsen
gagement, er det sekretariatets vurdering, at projektets
egenfinansiering med fordel kan øges med 400.000 kr.

Indstilles til: (A: Tilsagn)

Projektet indstilles til tilsagn, fordi projektet leverer væ
sentlige effekter og har en sammenhængende effektkæde.
Og fordi projektet ligger inden for rammerne af formålet
med Vækstforums pulje for Social Inklusion om øget er
hvervsfrekvens ved at sikre at flere borgere får en varig
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Indstilling: A

Indstilling
Formandskabet indstiller,
·

at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Socialfond på 1.939.996,00 kr. – bevillingen kan maksimalt
udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

·

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 569.998,00 kr. – bevillingen
kan maksimalt udgøre 14,69 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

·

at det forudsættes, at den øgede egenfinansiering på 400.000 kr. tilvejebringes
af projektets partnere inden projektets start den 1. januar 2016.

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

15/21087
Virksomheder tager socialt ansvar
Jobcenter Vejle
Havneparken 16 C
7100 Vejle
Bent Iversen

Ansøgers beskri
velse af projektet:

Projektet:
Virksomheder tager socialt ansvar har følgende mål:
• Få etableret 100 indslusningspladser for personer i ressource
forløb, udsatte

beniv@vejle.dk
Vejle Kommune
29189900
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kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte personer langt fra
arbejdsmarkedet i 16 virksomheder ved projektets afslutning.
• Få udviklet en metode virksomheder og Jobcenter primært kan
anvende i arbejdet med personer i ressourceforløb, men også i
forhold til de andre ovenstående målgrupper.
Effekten forventes at være:
• 70 personer i beskæftigelse
• 30 personer er i gang med at søge arbejde umiddelbart efter
deltagelsen.
Altså en succesrate efter forløbet på 70 %. Den normale succes
rate ligger mellem 40 – 50 %.
Overordnet arbejder vi med to hovedaktiviteter:
1. Udvikling og gennemførelse af fællesforløb for virksomheder
2. Screening, ansættelse og indslusningsforløb for virksomheder
Vi vil gennemføre et fællesforløb for en række virksomheder i et
forløb der:
· Skal ruste virksomhederne til at håndtere en række nye
ansatte
· Skal hjælpe virksomhederne til at forankre det sociale en
gagement i deres forretningsplan så der sikres en fornuf
tig bundlinje og dermed en langsigtet strategi for det so
ciale engagement, så virksomhederne også i fremtiden er
villige til at tage personer der er langt væk fra arbejds
markedet ind i virksomheden f.eks. via indslusningsforløb.
· Skal sikre erfaringsudveksling mellem virksomhederne.
Den/de medarbejder der har den daglige kontakt med den
gruppe af medarbejdere projektet henvender sig til står
ofte alene og vil gerne have nogle at sparre med fra andre
virksomheder.
Vi vil benytte Job Carving som metode:
· Vi vil udfordre virksomhederne på de ønsker de har til en
ny medarbejder. Hvordan kan et job tilpasses til en anden
type medarbejder – hvordan kan en arbejdsfunktion gøres
på en anden måde så det kan matche den borger der skal
ind i jobbet.
· Vi vil opkvalificere den ledige så der er et bedre match
mellem virksomhedens ønsker og den lediges kompeten
cer. Opkvalificeringen kan bestå af forskellige elementer
afhængig af den lediges kompetencer og barrierer og
virksomhedens behov og ønsker.
Vi vil skræddersy et indslusnings/udviklingsforløb, der tilpasses
den enkelte virksomhed som bliver ”håndholdt” i forholdt til den
enkelte virksomhed.
Vi vil inddrage civilsamfundet i den nyansattes netværk så vi
dermed opnår en øget effekt af indsatsen med indslusningsforløb
hos virksomhederne.
De metoder og modeller der udvikles i projektet vil blive foran
kret i jobcentrets arbejde med de ressourcesvage ledige efterføl
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Partnere og deres
roller i projektet:

gende.
Ansøger:
Jobcenter Vejle, CVR: 29189900
Partnere:
Ud af de i alt 16 virksomheder, som i løbet af projektet forventes
at deltage har følgende 6 underskrevet interesseerklæringer:
Ammeraal Beltech Modular, Vejle CVR: 31172160
Anders Andersen Rengøring, Høje Taastrup CVR: 40319328
(deltagelsen vil ske via virksomhedens afdeling i Vejle).
Dansk Super Marked A/S, Århus CVR: 35954716 (deltagelsen
vil ske via Bilka Vejle).
Universal Transport og Flytteforretning, Vejle CVR:
27272479
Vejle Rideklub, Vejle CVR: 35366318 (forening med 1019
ansatte)
Vingsted Hotel og konferencecenter, Vejle CVR: 29159513

Øvrige netværks
deltagere:
Projektstart/projektslut:

01012016

Vækstforums forretningsområde eller sær
ligt indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

31082018
Social Inklusion
Socialfonden, prioritetsakse 3. Inklusion
via uddannelse og beskæftigelse

3. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
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Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberetti
gede udgifter
Ansøgte strukturfonds
midler
Regionale erhvervsud
viklingsmidler
Egenfinansiering

Ansøgt:
3.879.992,00 kr.
1.939.996,00 kr.

Procent:
100,00
%
50,00 %

969.998,00 kr.

25,00 %

969.998,00 kr.

25,00 %

Finansiering via delta
gerunderhold

0,00 kr.

0,00 %

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberetti
gede udgifter
Indstillede struktur
fondsmidler
Regionale erhvervsud
viklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
3.879.992,00 kr.
1.939.996,00 kr.

Procent:
100,00
%
50,00 %

569.998,00 kr.

14,69 %

1.369.998,00 kr.

35,31 %

Finansiering via delta
gerunderhold

0,00 kr.

0,00 %

Nærmere beskrivelse:

Privat egenfinansiering via
virksomhedernes medgåede
timer 204.848,00 kr.
Kommunal egenfinansiering
765.150,00 kr.

Nærmere beskrivelse:

Privat egenfinansiering via
virksomhedernes medgåede
timer 204.848,00 kr.
Kommunal egenfinansiering
765.150,00 kr. På baggrund
af kravet om øget egenfi
nansiering skal den private
og/eller den kommunale
egenfinansiering øges.

Kommentarer til budget og finansiering:
Da projektets aktiviteter ligger tæt op ad jobcenterets kerneopgaver mv. og af hensyn
til at sikre et øget virksomhedsengagement, er det sekretariatets vurdering, at projek
tets egenfinansiering med fordel kan øges med 400.000 kr.
Statsstøttevurdering:
Det vurderes, at der ikke er ulovlig statsstøtte i forhold til Jobcenter Vejle og VIFIN,
men at der er ulovlig statsstøtte i forhold til de deltagende virksomheder. Ammeraal
Beltech Modular A/S, Anders Andersen Rengøring og Bilka er store virksomheder, Uni
versal Transport og Vingsted Hotel og konferencecenter er mellemstore virksomheder,
og Vejle Rideklub er en lille virksomhed. Alle har indgivet en de minimiserklæring.
Har projektet et særligt yderområdefokus:
Nej.
4. Uddybende vurdering:
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Projektets effekter og kritiske antagelser:
Kritiske antagelser:
Det er en kritisk antagelse, at der kan findes yderligere 10 virksomheder, der er interes
seret i deltage i projektet.
Det er en kritisk antagelse, at jobcenterets konsulenter kommer til at beherske de nyud
viklede metoder (blandt andet jobcarving) og formår at opbygge tæt og tillidsfuldt sam
arbejde samt at etablere en fællesforståelsesramme med de deltagende virksomheder.
Herunder klare aftaler om hvad der sker ved forkert match (udsat ledig/virksomhed mv).
Det vurderes, at jobcenteret på baggrund af deres normale indsats om samarbejde med
virksomheder har det kompetencemæssige grundlag for at kunne både de nye metoder
og opbygning af et tillidsfuldt samarbejde med virksomhederne.
Effekter:
Hovedaktiviteter:
Udvikling og gennemførelse
af fællesforløb for virksom
heder
Screening, ansættelse og
indslusningsforløb for ledi
ge

Output:
16 virksomheder gennem
går forløb
100 deltager gennemfører
indslusningsforløb

Resultater / effekter på
kort og på langt sigt:
Antal deltagere i ordinær
ustøttet beskæftigelse,
herunder selvstændige, (i
projektperioden 20, efter
projektslut 34).
Antal deltagere i delvist
støttet beskæftigelse eks.
fleksjob, herunder selv
stændige (i projektperio
den 6, efter projektslut
10).
I alt 70 deltagere kommer i
beskæftigelse, heraf 54 i
ordinært ustøttet og 16 i
støttet beskæftigelse.

Vækstforumsekretariatets uddybede vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Projektet har ingen forhistorie i relation til Vækstforum.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og
målsætninger:
Det vurderes, at projektet ligger inden for de overordnede rammer af formålet med
Vækstforums pulje for Social Inklusion.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt over
vejelser vedr. kritiske succesfaktorer:
Det vurderes, at projektets effektkæde hænger godt sammen, herunder at det er
sandsynliggjort, at det er muligt at identificere de nødvendige yderligere virksomheds
deltagere. Det er dog usikkert, om effekterne bliver helt så høje som angivet af ansø
ger. Den normale succesrate (hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagere, der
kommer i støttet/ustøttet beskæftigelse efter et forløb i regi af jobcentre eller andre)
ligger på 3040 %. Projektets angivne succesrate ligger væsentligt over dette niveau
med 70 %, heraf 54 % i ordinært ustøttet beskæftigelse.
Projektets målgruppe er de mest ressourcestærke udsatte kontanthjælpsmodtagere,
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hvilke taler for, at der kan forventes en succesrate over normalniveauet. Derudover
har projektet et klart virksomhedsrettet fokus. Flere undersøgelser viser, at virksom
hedsrettede indsatser har en højere effekt, hvilket også understøtter at projektet kan
forventes at have en effekt der ligger over det normale.
Det vurderes samlet, at det er sandsynliggjort, at projektet vil kunne levere væsentlige
effekter, der ligger over den normale succesrate for jobcentres indsats vedr. udsatte
ledige med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, men at det ikke er sandsynliggjort, at
effekterne bliver så høje, som ansøger angiver (det vurderes, at effekterne vil være ca.
20 % lavere end ansøger angiver).
Projektets målgruppe:
Personer i ressourceforløb, udsatte kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte perso
ner langt fra arbejdsmarkedet. I Vejle omfatter målgruppen af ressourceforløbsperso
ner og udsatte kontanthjælpsmodtagere ca. 1.750 borgere. Det vurderes, at ca. halv
delen af disse umiddelbart i et eller andet omfang vil have udbytte af en tilknytning til
en virksomhed via praktik eller løntilskudsforløb. Det er ud af denne målgruppe, at
deltagerne til dette projekt skal udvælges. Deltagerne vil blive udvalgt på baggrund af
en vurdering af deres parathed til at kunne honorere følgende forhold:
• En ugentlig arbejdstid på min. 25 timer pr. uge.
• Ikke er i aktivt misbrug af alkohol eller stoffer.
• Ikke er i psykiatrisk behandling.
• Evt. langvarigt sygdomsforløb er afsluttet eller er ved at nærme sig afslutningen.
• Har en rimelig afklaring af økonomiske og familiemæssige udfordringer, så disse ikke
er uoverstigelige barrierer i forhold til at kunne varetage et job.
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