Uddybende bilag vedr. projektet:
”Handlekompetente unge”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

18/45383
Handlekompetente Unge
Jobcenter Langeland
Havnegade 118
5900 Rudkøbing
Torben Lønberg

Ansøgers beskrivelse af projektet:

Projektet ”Handlekompetente Unge” er et 2-årigt projekt, der har
til formål at hjælpe unge med særlige udfordringer i gang med
uddannelser, på en måde, som øger deres sandsynlighed for også at gennemføre disse uddannelser. Målgruppen for projektet er
de unge, der er vurderet aktivitetsparate i beskæftigelsessystemet og som ikke endnu forventes at kunne påbegynde en uddannelse – heller ikke den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) – inden for et år på grund af psykiske, sociale
eller misbrugsrelaterede problemstillinger.

toloe@langelandkommune.dk
Langeland
29188955

Projektet er sammensat af 5 overordnede aktiviteter: Et klubtilbud, misbrugsrådgivning, tilbuddet Bliv handlekompetent, tilbuddet Overgang til uddannelse og etablering af samarbejde med
psykiatrien. Det samlede tilbud skal inkludere og opsamle
unge, så de bliver en del af sunde netværk igennem klubben, der
samtidig bliver de unges vej ind i tilbudsdelen ”Bliv Handlekompetent”, hvor de unge arbejder sammen med kompetencepiloter
om at løse deres individuelle udfordringer. En del af disse udfordringer kan være psykiske, og de unge kan være i behandling i
lokalpsykiatrien. Der kan også være tale om misbrug (erkendt
eller ikke-erkendt). I disse tilfælde vil der blive taget særlig hånd
om dette gennem særlige indsatser og samarbejder mellem jobcentret, lokalpsykiatrien og misbrugsbehandlingen, således at
den unge hele tiden får den optimale indsats fra alle parter. Når
de første udfordringer er kommet ned på et niveau, hvor den
unge begynder at være klar til uddannelse, overgår de til tilbudsdelen ”Overgang til Uddannelse”, hvor der kan tages særlige
hensyn i forhold til deres opstart på uddannelser, således at de
ikke altid mødes med et pres om at skulle bestå en eksamen fra
dag ét. Der vil desuden også være et særligt samarbejde med
fastholdelsesmedarbejdere på uddannelsesstederne, så det sikres, at de unge ikke slippes af en instans, før der er etableret en
god kontakt med den næste, og det er sikret, at den unge er
blevet inkluderet i et nyt netværk.

Partnere og deres
roller i projektet:

I forhold til øvrige kommuner i regionen har Langeland en stor
andel unge, der ikke vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for et år. Dette skyldes blandt andet en stor tilflytning af
sårbare unge til kommunen. Tilbuddet skal sikre, at disse unge,
der ofte har lidt flere nederlag, kommer videre i livet med en uddannelse, og at de bliver i stand til at blive aktive medborgere
med erfaringer, uddannelse og beskæftigelse, hvorved de er med
til at sikre fortsat vækst i regionen. Det samlede tilbud er blandt
andet baseret på erfaringer fra projektet U-Turn i København
samt tidligere og eksisterende projekter i Langeland Kommune.
Ansøger:
1. Jobcenter Langeland, Langeland Kommune, CVR: 29188955
Projektets overordnede aktør og leadpartner er Jobcenter Langeland, hvor tilbuddet vil blive organisatorisk placeret og efterfølgende forankret. Jobcentret forestår det overordnede tilbud
samt ansættelse af kompetencepiloter i projektet, projektets indhold samt koordinering af de forskellige dele i projektet. Jobcentret vil desuden være repræsenteret i den kommunale
ungeenhed, som skal visitere og målgruppevurdere de unge i
forhold til FGU’en.
Økonomiske partnere:
2. Lokalpsykiatri Svendborg, CVR: 29190909
Samarbejdsaftalen med lokalpsykiatrien i Svendborg rummer løn
til en ansat ved psykiatrien, som skal bruge løntimer i projektet
som udstationeret medarbejder efter behov hos de unge samt de
øvrige medarbejdere i projektet.

Øvrige netværksdeltagere:

3. Alkoholbehandlingscentret Svendborg, CVR: 29189730
Samarbejdsaftale med behandlingscentret om særlig misbrugsrådgivning.
HF & VUC FYN, Viften, Langeland Folkeskole, Ungdomsskolen og
Ungdomsklubben i Langeland Kommune, Sydfyns Erhvervsforskole

Projektstart/projektslut:

01-04-2019

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:

Bred indsats: Social Inklusion
Socialfonden, prioritet 3.1.B. Indslusningsforløb og
socialøkonomiske virksomheder

Hovedaktiviteter:

Output:

1. Udvikling af klubtilbud
Indslusningsforløb og kompetenceudvikling mod job

Det forventes at 80 unge vil
frekventere klubben

2. Deltagelse i klubtilbud
3. Etablering af supplerende
misbrugsrådgivning
4. Supplerende misbrugs-

31-03-2021

Det forventes at 20 unge vil
modtage tilbud om misbrugsrådgivning
65 deltagere overgår fra
klubtilbud til aktiviteten
handlekompetente unge

Resultater / effekter på kort
og på langt sigt:
13 unge overgår fra aktiviteten ”Handlekompetente
unge” til uddannelse umiddelbart efter deltagelsen
16 deltagere overgår fra
aktiviteten ”Overgang til
uddannelse” til uddannelse
umiddelbart efter deltagelsen

rådgivning og forebyggelsestilbud
5. Aktiviteten ”Handlekompetente unge”
6. Samarbejde med uddannelsessteder
7. Etablering af samarbejde
med Lokalpsykiatrien

Det forventes at 22 unge vil
modtage tilbud fra lokalpsykiatrien
20 deltagere overgår fra
aktiviteten ”Handlekompente unge” til deltagelse i aktiviteten ”Overgang til uddannelse”

I alt forventes 29 deltagere
i uddannelse umiddelbart
efter deltagelsen
På længere sigt forventes
25 af projektets deltagere
at fuldføre en ungdomsuddannelse

8. Samarbejde med lokalpsykiatrien
9. Deltagelse i "Overgang til
Uddannelse"

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Ansøgt:
8.350.000 kr.

Finansiering via deltagerunderhold

Procent:

Nærmere beskrivelse:

4.175.000 kr.
0 kr.

50,0 %
0,0 %

Socialfond

1.691.000 kr.

20,3 %

2.484.000 kr.

29,7 %

Løntimer afholdt af Langeland Kommune
Deltageres (unge) timer,
registreret og værdisat til
standardsats

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
8.350.000 kr.

Finansiering via deltagerunderhold

Procent:

Nærmere beskrivelse:

4.175.000 kr.
0 kr.

50,0 %
0,0 %

Socialfond

1.691.000 kr.

20,3 %

2.484.000 kr.

29,7 %

Løntimer afholdt af Langeland Kommune
Deltageres (unge) timer,
registreret og værdisat til
standardsats

Kommentarer til budget og finansiering:
Projektets udgifter påkalder sig ikke kommentarer bortset fra det forhold, at et projekt
af denne karakter vil have en række omkostninger, som kan være vanskelige at aflægge regnskab for under normale vilkår for Socialfonden. Derfor anvendes der i projektet et såkaldt forenklet budget, hvor der kun indgår løntimer afholdt af projektpartnerne som direkte omkostninger. Til gengæld udløser disse løntimer et tillæg på 40 %
(mod normalt 18 %). Det er første gang denne ordning anvendes i Region Syddanmark.

Projektet medfinansieres delvist af deltagerunderhold til standardsats. Målgruppens
ustabilitet taget i betragtning kan denne post være vanskelig at budgetlægge. Det er
sekretariatets opfattelse, at der er taget fornødent hensyn til dette forhold.
Statsstøttevurdering:
Projektet indebærer ikke statsstøtte.
Har projektet et særligt yderområdefokus:
Ja. Projektet gennemføres på Langeland, der har yderområdestatus. Projektets tema er
samtidig typisk for yderområder.

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
Det er en kritisk antagelse, at de unge som en konsekvens af deltagelsen i tilbuddet bliver mere positivt indstillede overfor aktiv medvirken til udvikling af egen livssituation, og
derfor forventes projektets effektmål om opstart på uddannelse også at være større end i
en lovgivningsbestemt minimumsindsats til unge.
Det er en forudsætning for at opnå en længerevarende effekt, at de unge, der har gennemført projektforløbet, vil have oplevet et offentligt system og faglige ressourcepersoner, der bakker op og yder en indsats for at hjælpe dem videre. Dette vil betyde, at de
vil være mere tilbøjelige til at opsøge hjælp fra uddannelsesfastholdelsesmedarbejdere,
uddannelsesvejledere m.v., hvis der skulle opstå udfordringer undervejs, som de ikke
selv er i stand til at løse på egen hånd. Dette vil være med til at øge sandsynligheden
for, at de gennemfører uddannelsen.
Sekretariatet vurderer, at projektet i sin ansøgning beskriver, hvordan de vil sikre opfyldelsen af de kritiske faktorer. Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at projektet vil
kunne levere en relativt høj effekt på kort sigt og på længere sigt.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Projektet har ingen forhistorie i relation til Vækstforum.
Ansøgningens relation til den brede indsats krav/puljens krav:
Projektet er en bred indsats, der er søgt under puljen for social inklusion. Projektets
formål er at hjælpe unge, så de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Dette
skal ske gennem en stadig stigende grad af inklusion i sunde fællesskaber for den unge. Deltagerne i projektet er unge, der ikke på starttidspunktet er i stand til at starte
på en uddannelse, men som via projektet kan gøres i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse og senere beskæftigelse. Det vurderes, at der er overensstemmelse mellem projektindholdet og puljens krav.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Sekretariatet vurderer, at aktiviteterne og sammenhængen til output og effekter er
logisk opbygget, og at det er sandsynliggjort, at effekterne kan realiseres. Projektets
indsatser vil kunne øge de unges aktive medvirken til deres egen progression, og derfor forventes udbyttet i forhold til effektmålet om opstart på uddannelse også at være

større end i et normalt tilbud til unge, som holder sig til en lovgivningsbestemt minimumsindsats. Endvidere vil det have afgørende betydning for de unges fastholdelse i
uddannelse.
Projektets målgruppe:
Den primære målgruppe er en gruppe af unge med særlige udfordringer, som enten er
blevet boende på Langeland eller som er tilflyttet fra andre kommuner, men som i
begge tilfælde ikke er påbegyndt eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og
som endnu ikke vil kunne påbegynde en FGU på grund af psykiske, sociale eller misbrugsrelaterede problemer.
Relevante tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Der er ingen virksomheder involveret i projektet.
Offentlig-private partnerskaber:
Der etableres ikke offentlig-private partnerskaber.
Samordning og koordinering:
Projektets formål er at skabe en sammenhæng imellem de tiltag, der gøres for unge på
tværs af kommunale og regionale grænser. Det vil sige, at kompetencepilotens opgave
også er at koordinere indsatser som f.eks. socialpsykiatri og misbrugsbehandling med
kommunale tilbud og uddannelse, ligesom de kontrakter, der skal indgås netop har til
formål at styrke samarbejde om den enkelte unge, således at alle instanser arbejder i
samme retning. Herved skabes der nye sammenhængende løsninger til gavn for de
sårbare unge og på langt sigt de syddanske virksomheder.
Fokusering:
Effekten forventes i første omgang at blive lokal for Langeland. Hvis projektet som forventet har positive effekter, er det er dog muligt, at en succes kan udbredes til flere
kommuner i regionen.
Globalisering:
Projektet har ikke et særligt fokus på globalisering.
Vækst i yderområder:
Langeland Kommune har en betydeligt ”restgruppe-problematik” og derfor også en
relativt stor andel af befolkningen, der lever af overførselsindkomster. Projektet vil
bidrage til, at en større andel af befolkningen tager en kompetencegivende uddannelse, hvilket giver bedre betingelser for vækst på øen.
Bæredygtighed:
Det vurderes, at projektet har en positiv betydning for den sociale bæredygtighed. De
sårbare unge som starter i uddannelse, har gode muligheder for at gennemføre og
bedre forudsætninger for at komme i job.
Samfinansiering:
Langeland Kommune medfinansierer projektet.
Additionalitet:
Det vurderes, at projektet ikke vil kunne iværksættes uden ekstern støtte. Projektets
understøttende aktiviteter ligger betydeligt udover de aktiviteter, der normalt gennemføres af kommunale jobcentre.

