Indstillingsskema til Vækstforum
Projektet ”VirksomhedsPorten” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

1. Indstilling:

Den Europæiske Socialfond
Regionale erhvervsudviklings
midler
Vækstforumsekretariatets
beskrivelse af projektet:

Ansøgt beløb
16.168.578,78 kr.
330.000,00 kr.

Indstillet beløb
16.168.578,78 kr.
330.000,00 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.
VirksomhedsPorten er en registreret socialøkonomisk virksomhed og har pt. En
afdeling i Svendborg. I forbindelse med projektet etableres yderligere 8 afdelinger i
Region Syddanmark samt en sideafdeling i Svendborg.
Den socialøkonomiske virksomhed er omdrejningspunkt for indsatsen i projektet. I
projektet vil deltagerne i forbindelse med deres arbejde i den socialøkonomiske
virksomhed modtage en række uddannelsesforløb, der skal styrke deres mulighed
for at opnå varigt fæste på det ordinære arbejdsmarked.
Den socialøkonomiske virksomhed drives på markedsvilkår, og driften er således
ikke betinget af støtte fra Vækstforum. Projektet vil med det udgangspunkt gen
nemføre forløb for ledige, hvor de modtager målrettet undervisning og en styrket
indsats for, at de kommer i beskæftigelse i ordinære virksomheder.

Vækstforumsekretariatets
sammenfattede vurdering
og konklusion.

Projektet vil samtidig styrke samarbejdet med ordinære virksomheder, så de får
bedre forudsætninger for at kunne modtage de udsatte borgere.
Sekretariatet vurderer samlet set, at projektet vil bidrage til Vækstforums målsæt
ning om at øge erhvervsfrekvensen ved at sikre, at flere borgere får varig tilknyt
ning til arbejdsmarkedet.
Indslusningsaktiviteterne sker med udgangspunkt i de socialøkonomiske virksom
heder med henblik på, at borgerne skal sluses ud i ordinære virksomheder.
Sekretariatet vurderer, at aktiviteterne og sammenhængen til output og effekter er
logisk opbygget, og at det er sandsynliggjort, at effekterne kan realiseres. Det skyl
des bl.a. at projektet tager udgangspunkt i den eksisterende socialøkonomiske
virksomhed ”VirksomhedsPorten”, der er etableret i IkastBrande og Svendborg
kommuner. Som led i projektet har Ramsdalgruppen, der står bag etableringen af
virksomheden, forpligtet sig til, at understøtte etableringen af op til 8 nye afdelinger
i Syddanmark.
I projektet vil deltagerne blive tilbudt et nyt og anderledes forløb, end det Virksom
hedsPorten i dag tilbyder. Der er fokus på indslusning til virksomheder koblet med
konkrete uddannelsestiltag med fokus på udvikling af sociale, personlige og faglige
forudsætninger. I dag tilbyder virksomheden afklaringsforløb, som de gennemfører
for kommunerne. Projektet vil dermed tilbyde et anderledes forløb for de ledige.
Som en del af ansættelsen i VirksomhedsPorten vil deltagernes arbejdsidentitet
styrkes gennem meningsfyldt arbejde via ordreleverancer fra lokale virksomheder –
inden for f.eks. pakkeri og lignende opgaver. Virksomheder og projekt Virksom

hedsPorten indgår aftaler omkring konkrete leverancer på produktionsemner, og
VirksomhedsPorten udfører og leverer ordren til virksomheder. Dermed bliver den
socialøkonomisk virksomhed det direkte og virksomhedsvendte bindeled mellem
virksomhederne og de udsatte borgere.
Der er et tæt samarbejde med kommunerne ift. visitation af borgerne, ligesom
kommunerne er indstillet på at betale ekstra for ydelsen, såfremt aktiviteterne giver
de forventede effekter. Dermed kan projektets aktiviteter videreføres efter projekt
perioden.
VirksomhedsPorten har deltaget i Den Sociale Kapitalfonds Vækstprogram, hvilket
underbygger soliditeten i virksomheden.
Bl.a. Carsten Kochudvalget har i sin seneste rapport angivet virksomhedsrettede
aktiviteter som det centrale i den fremadrettede beskæftigelsesindsats.
Projektet indstilles samlet set til tilsagn, idet projektet bygger på et solidt, eksiste
rende grundlag, idet effekterne vurderes at være realistiske ligesom projektet tager
udgangspunkt i et virksomhedsrettet fokus, hvilket bl.a. Carsten Koch udvalget
anbefaler.
Sekretariatet indstiller, at der indsættes en forudsætning om, at der inden udgan
gen af februar måned 2017 skal være indgået bindende aftale med fire yderligere
kommuner, der indgår i fase 2 om etablering af en socialøkonomisk virksomhed i
den pågældende kommune.
Indstilles til: (A: Tilsagn, B: Drøftelse og C: Afslag)

Indstilling: A

Indstilling
Formandskabet indstiller,
·

at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Social
fond på 16.168.578,78 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50,00 % af de godkendte støtteberetti
gede udgifter.

·

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudvik
lingsmidler afsat i 2015 på 330.000,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 1,02 % af de godkendte
støtteberettigede udgifter.

·

at det er en forudsætning for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapporteringen pr. 28. februar
2017 kan dokumentere, at der er indgået en skriftlig bindende aftale med de fire yderligere kommuner,
der indgår i fase 2, om etablering af en socialøkonomisk virksomhed i den pågældende kommune. Hvis
ikke kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. Nedsættelsen vil bero på
en konkret vurdering, herunder i hvor høj grad vilkåret er opfyldt.

2. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger

15/21104
VirksomhedsPorten
Tietgenskolen Odense Business College
Ejlskovsgade 3
5000 Odense C
Kim Tværgaard Larsen
20702675

på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

kila@tietgen.dk

Ansøgers beskrivel
se af projektet:

Projektets grundmodel baseres på den socialøkonomiske virksomhed Virksom
hedsPorten A/S. Virksomhedsporten A/S er en registreret socialøkonomisk virk
somhed, hvori der pt. gennemføres afklarende forløb for personer henvist af
kommunerne. Disse personer er karakteriseret ved at være på kanten af ar
bejdsmarkedet, men erfaringen er, at man fra kommunal side primært ser den
socialøkonomiske virksomheds tilbud som en mulighed for afklaring af fremtidigt
forsørgelsesgrundlag.

23267519

Dette fokus ønsker projektets partnerskab at ændre, da selve ideen med Virk
somhedsporten er at tilvejebringe en afklarende, understøttende og udviklende
indsats for grupper af borgere, som er uden for arbejdsmarkedet af den ene eller
anden årsag og at lade denne indsats foregå direkte i rammerne af en privat virk
somhed. Og kommunerne ser i stigende grad gevinsten i at anvende tilbuddet på
en mere økonomisk bæredygtig facon.
I dette samarbejds og udviklingsprojekt vil der derfor være tale om en reel ind
slusende indsats med trænings og indslusningsforløb til arbejdsmarkedet med
kombination af fagunderstøttende og funktionel læring på arbejdspladsen, og med
nye målgrupper end den socialøkonomiske virksomhed hidtil har arbejdet med.
Dette projekts målgrupper vil primært bestå af fleksjobvisiterede borgere med lille
arbejdsevne samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med svagere tilknyt
ning til arbejdsmarkedet. Disse målgrupper er jf. CABI´s afdækning på området
samt egen erfaring med området af væsentlig volumen og arbejdskraftspotentialet
er væsentligt. Målgrupperne er karakteriseret ved at kunne øge arbejdskraftsud
buddet og indgå på arbejdsmarkedet.
I Projekt VirksomhedsPorten  Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark
afklares, udvikles og modnes deltagernes arbejdsevne og arbejdsidentiteten styr
kes gennem meningsfyldt arbejde via ordreleverancer fra lokale virksomheder.
Virksomheder og projekt VirksomhedsPorten indgår aftaler omkring konkrete
leverancer på produktionsemner og VirksomhedsPorten udfører og leverer ordren
til virksomheder. Dermed bliver den socialøkonomisk virksomhed det direkte og
virksomhedsvendte bindeled mellem virksomhederne og de udsatte borgere.
Med det ansøgte projekt ønsker VirksomhedsPorten i samarbejde med uddannel
sesinstitutionen Tietgen derfor at gennemføre følgende:
• Et udviklingsprojekt mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myn
digheder med effekt på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige
• Indslusningsaktiviteter med forøgelse af arbejdsudbuddet til følge.
• Udvikling af involverende samarbejds og modelaftaler med kommunerne ift. at
benytte markedsdrevne socialøkonomiske virksomheder til systematisk indslus
ning til arbejdsmarkedet i et samarbejde med det lokale erhvervsliv.
Projektet er et modelprojekt for reel og markedsdrevet socialøkonomisk virksom
hed, som ønskes udbredt til flere kommuner og virksomheder. Pointen er, at det
er gældende markedsvilkår, der driver efterspørgslen for virksomhedens ydelser.
Kommunerne er interesserede i at anvende en virksomhedsrettet indsats med
påvist positiv effekt på arbejdsudbud og arbejdsevne. Samtidig ønskes en mulig
hed for at forankre en markedsdrevet socialøkonomisk indsats i den enkelte
kommune – at gøre tilbuddet permanent for en væsentlig del af kommunens ud
satte borgere. Denne udvikling vil kunne fremskyndes og optimeres med projek

Partnere og deres
roller i projektet:

tet.
Projektansøger:
Tietgenskolen, Odense Business College, Odense, CVR: 23267519
Projektstyring og ledelse, administration og dokumentationssikring, kommunika
tion og undervisning.
Økonomiske partnere:
VirksomhedsPorten A/S, Kolding, CVR: 34618062
Produktion og daglig ledelse, overordnet koordinering, opsøgende indsats og
aftaler med virksomheder samt projektstyring
Kommuner:
Der forelægger interessetilkendegivelser fra chefer i følgende kommuner:
Svendborg Kommune
Tønder Kommune
Kerteminde Kommune
Fredericia Kommune
Kolding Kommune
Kommunerne vil medvirke i projektet og henvise et givent antal borgere til delta
gelse. Kommunerne skal endvidere deltage i tilretning og afprøvning af progressi
onsværktøj med henblik på at opnå dokumenterbar resultat og effektskabelse,
samt deltage i den enkelte socialøkonomiske virksomheds forankring og imple
mentering.
Dertil forventes fire yderligere kommuner. Her sigtes mod Vejle, Nyborg, Lange
land og Odense Kommuner, men p.t. har der kun været en indledende dialog.
Øvrige: (virksomheder, fagforbund, brugere/interessentgrupperinger)
Der nedsætte et Advisory Board i projektet i forhold til viden, formidling og best
practice drøftelser med hensyn til sikring af implementering og forankring af pro
jektets koncept samt effektskabelse. Deltagere i Advisory Board indgår som øko
nomiske parter i projektet.
Deltagere i Advisory Board (foreligger ikke underskrevne partnererklæringer pt.)
1. Repræsentant for kommune/Jobcenter  pt. tilsagn fra Job og Borgerservice
chef ved Fredericia Kommune, Dennis Mølgaard Hansen
2. Repræsentant/er fra samarbejdende virksomheder  tilsagn fra Direktør Bo
Stærmose/ Juliana Drivhuse A/S
3. Faglige organisationer  pt. tilsagn fra Jens Lund, formand for LO Kolding
4. Interesse og brugerorganisationer  tilsagn fra Rådet for Psykisk Sårbare på
Arbejdsmarkedet, næstformand Søren Carøe samt LAFS  Landsforeningen for
Fleks og Skånejobbere
5. Uddannelsessektoren  Tietgen
6. Viden og Forskning  tilsagn Signe BlochKrarup fra CABI.
Der er derudover indledt dialog med Væksthuset, København, herunder i relation
til BIP projektet (Ålborg Universitet)

Øvrige netværksdel
tagere:
Projektstart/projektslut:

01012016

Vækstforums forretningsområde eller særligt ind
satsområde:
Strukturfondsprioritet:

28022019
Særlig indsats/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

Ansøgt:
32.337.157,56 kr.

Procent:
100,00 %

16.168.578,78 kr.

50,00 %

330.000,00 kr.

1,02 %

13.822,02 kr.

0,04 %

15.824.756,76 kr.

48,94 %

Indstillet:
32.337.157,56 kr.

Procent:
100,00 %

16.168.578,78 kr.

50,00 %

330.000,00 kr.

1,02 %

13.822,02 kr.

0,04 %

15.824.756,76 kr.

48,94 %

Finansiering via delta
gerunderhold
Indstillet finansiering:
Samlede støtteberetti
gede udgifter
Ansøgte strukturfonds
midler
Regionale Erhvervsud
viklingsmidler
Egenfinansiering
Finansiering via delta
gerunderhold

Nærmere beskrivelse:
Socialfonden

Specificeres: Halvdelen fra Tietgen
skolen og halvdelen fra Virksom
hedsPorten A/S

Nærmere beskrivelse:
Socialfonden

Specificeres: Halvdelen fra Tietgen
skolen og halvdelen fra Virksom
hedsPorten A/S

Kommentarer til budget og finansiering:
Statsstøttevurdering:
Statsstøtte, udførende parter: Det drøftes p.t. med Erhvervsstyrelsen, hvordan den ulovlige statsstøtte i
forhold til den socialøkonomiske virksomhed VirksomhedsPorten A/S kan lovliggøres.
Statsstøtte, modtagende parter: Det er ligeledes ikke afklaret, om der er ulovlig statsstøtte i forhold til de
virksomheder, der benytter sig af hotlinefunktionen/supportfunktionen for virksomheder, deltager i kortva
rige informationsmøder, får vejledning enten til at modtage udsatte grupper eller vejledning i at etablere
socialøkonomiske afdelinger i virksomheden. Er der ulovlig statsstøtte, forventes denne at kunne lovlig
gøres via en af gruppefritagelsesforordningens bestemmelser.
Har projektet et særligt yderområdefokus:
Ja, de to af de ni socialøkonomiske virksomheder har yderområdefokus, idet de geografisk skal placeres
i Svendborg og Tønder Kommuner. Endvidere sigtes der i fase 2 af projektet mod at oprette en social
økonomisk virksomhed i Langeland Kommune.

4. Uddybende vurdering:
Projektets effekter og kritiske antagelser:

Projektet angiver følgende kritiske antagelser:
Det er en kritisk antagelse at sikre tilsagn om kommunal finansiering af indslusningsforløb for udsatte borge
re i målgruppen i projektperioden. En række kommuner har givet tilsagn om at visitere borgere til tilbuddet.
Desuden er projektet meget opmærksom på, at sikre kommunernes fortsatte betaling efter projektets afslut
ning.
Det er en kritisk antagelse, at grundig visitation af og opfølgning på deltagere sikrer, at de forventede output
og effekter opnås.
Det er en kritisk antagelse, at kvalificeret rekruttering af de deltagende virksomheder sikrer, at de forventede
effekter opnås.
Det er en kritisk antagelse, at nødvendig introduktion/opkvalificering af medarbejdere sikrer, at de forvente
de effekter opnås.
Det er en kritisk antagelse, at etablering af et solidt samarbejde med henblik på en helhedsorienteret ser
vicering af de deltagende virksomheder sikrer positiv forankring af effekter herunder i yderområder.
Det er en kritisk antagelse, at projektet kan sikre partsopbakning til indslusning af udsatte grupper af borge
re gennem socialøkonomisk virksomhed – VirksomhedsPorten.
Sekretariatet vurderer, at projektet har fokus på en række væsentlige og centrale kritiske faktorer i relation
til de opstillede effektkæder, og at projektet i sin ansøgning beskriver, hvordan de vil sikre opfyldelsen af de
kritiske faktorer.
Effekter:
Hovedaktiviteter:
Rekruttering og Visitation til
projektet  deltagere/borgere.
Rekrutterings og visitationspro
cedurer fastlægges, kommuneaf
taler, henvisningsprocedurer
mv.
Deltagerne vil som udgangs
punkt fordele sig på 1/3 på ledig
hedsydelse og 2/3 på kontant
hjælp. Der tages forbehold for
evt. fremtidige ændringer i lov
givning og regelsæt.
Rekruttering af samarbejdende
virksomheder.
Virksomhedsaftaler fastlægges
ift. opgaver/ordrer mv. Indslus
ningsaktivitet i ordinære virk
somheder planlægges.
Udvikling og gennemførsel af
indslusningsforløb på lokatio
ner.
Etablering af projektet i flere
kommuner.

Output:





Antal deltagere der påbe
gynder indslusningsforløb:
1280
Påvist progression i udvikling
imod arbejdsmarkedet: 400
personer oplever progression
på vej mod arbejdsmarkedet
Der etableres i alt minimum
ni aktivitets lokationer af
VirksomhedsPorten i Syd
danmark i løbet af projektet

Resultater / effekter på kort og
på langt sigt:
 Antal deltagereder gennem
førerindslusningsforløb:
o 1180


Antal deltagere beskæftiget i
socialøkonomiske virksom
heder umiddelbart efter
deltagelsen:
o 160



Antal deltagere i ordinær
ustøttet beskæftigelse, her
under som selvstændige,
umiddelbart efter deltagel
sen:
o 120



Antal deltagere i delvist støt
tet beskæftigelse eks. Fleks
job, herunder som selvstæn
dige, umiddelbart efter delta
gelsen:
o 120



Antal erhvervsinaktive
deltagere, der er i gang
med at søge arbejde
umiddelbart efter delta
gelsen:

o

600



Antal deltagere i beskæfti
gelse, herunder som selv
stændige, 6 måneder efter
deltagelsen:
o 100



Antal deltagere i delvist støt
tet beskæftigelse, herunder
som selvstændige, 6 måne
der efter deltagelsen:
o 100

Vækstforumsekretariatets uddybede vurderinger:
Sekretariatet vurderer samlet set, at projektet vil bidrage til Vækstforums målsætning om at øge er
hvervsfrekvensen ved at sikre, at flere borgere får varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Indslusningsaktiviteterne sker med udgangspunkt i de socialøkonomiske virksomheder, med henblik på
at borgerne skal sluses ud i ”rigtige” virksomheder.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Projektet ligger uden for forretningsområderne.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske
succesfaktorer:
Sekretariatet vurderer, at aktiviteterne og sammenhængen til output og effekter er logisk opbygget, og at
det er sandsynliggjort, at effekterne kan realiseres. Det skyldes bl.a., at projektet tager udgangspunkt i
den eksisterende socialøkonomiske virksomhed ”Virksomhedsportalen”, der er etableret i IkastBrande
og Svendborg kommune. Som led i projektet har Ramsdalgruppen, der står bag etableringen af virksom
heden, forpligtet sig til, at understøtte etableringen af op til 8 nye afdelinger i Syddanmark.
Der er et tæt samarbejde med kommunerne ift. visitation af borgerne, ligesom kommunerne er indstillet
på at betale for ydelsen, såfremt aktiviteterne giver de forventede effekter. Dermed kan projektets aktivi
teter videreføres efter projektperioden.
Projektets målgruppe:
Projektets målgruppe er fleksjobvisiterede med lille arbejdsevne og aktivitetsparate kontanthjælpsmodta
gere.
Relevante tværgående kriterier:
Det er målsætningen for projektet, at en række af deltagerne kommer i beskæftigelse i ordinære virk
somheder, og derfor er virksomhedsengagementet vigtigt.
Der er tale om et offentligt privat samarbejde, idet kommunerne og den socialøkonomiske virksomhed
indgår samarbejde om indslusningsforløb for de udsatte borgere med henblik på at bringe dem tættere
på arbejdsmarkedet. En række kommuner har tilkendegivet, at de vil visitere borgere til projektet.
Projektet er samfinansieret, idet Tietgenskolen og VirksomhedsPorten bidrager med medfinansiering.
Der er tale om en regional satsning, idet der etableres afdelinger af den socialøkonomiske virksomhed
flere steder i regionen, herunder i yderområde kommuner.

