
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendiks 4.4.b: Aktørlandskab og porteføljeoverblik inden for social inklusion  

 

Dette appendiks giver et overblik over nøgleaktører og porteføljen inden for socialfondsprogrammets 

prioritetsakse 3b vedrørende indslusnings- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomi-

ske virksomheder.  

 

Aktørlandskab 

Nedenfor er de centrale aktører i erhvervsfremmesystemet og deres overordnede rolle inden for social 

inklusion via indslusnings- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder 

nævnt. 

 

Aktører 

Aktør Rolle  Hovedaktiviteter Typisk 

operatør 

Kommuner Kommunernes rolle er at 

støtte aktiviteter, der 

hjælper borgere på kanten 

af arbejdsmarkedet mod 

en fastere tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 

Kommunernes hoved-

aktiviteter er enten 

gennem forløb i 

SMV’er eller forløb i 

socialøkonomiske 

virksomheder. Kom-

munernes jobcentre 

har til opgave bl.a. at 

få så mange borgere 

som muligt i ordinær 

beskæftigelse. 

X 

Erhvervshuse Erhvervshusene har en 

begrænset rolle. Borgere 

på kanten af arbejdsmar-

kedet tilhører ikke er-

hvervshusenes arbejds-

område. 

Erhvervshusene kan 

som hovedaktivitet til-

byde socialøkonomi-

ske virksomheder råd-

givningsforløb. 

- 

Klynger Socialøkonomiske virk-

somheder kan evt. indgå i 

en klynge. Klynger har 

ingen selvstændig rolle. 

- - 

Uddannelses- og vi-

deninstitutioner 

Uddannelses- og videnin-

stitutioner kan bidrage 

med at opkvalificere 

Uddannelses- og vi-

deninstitutionernes ho-

vedaktivitet er opkva-

lificeringsforløb. 

X 



 

Aktører 

Aktør Rolle  Hovedaktiviteter Typisk 

operatør 

borgere på kanten af ar-

bejdsmarkedet. 

Foreninger, interesse-

organisationer og soci-

aløkonomiske virk-

somheder 

Det kan være almennyt-

tige formål såsom at for-

bedre og øge beskæftigel-

sen for personer på kan-

ten af arbejdsmarkedet, 

hvilket kan vedrøre fx 

handicapgrupper. 

Hovedaktiviteterne 

kan være screening, 

ansættelse og indslus-

ningsforløb. 

X 

 

 

 



 
Samlet porteføljeoverblik inden for social inklusion via indslusnings- og fastholdelsesforløb og socialøkonomiske virksomheder 

Den nuværende samlede projektportefølje inden for Socialfondsprogrammets prioritetsakse 3b vedrørende indslusnings- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet og 

socialøkonomiske virksomheder omfatter: 

Nuværende projektportefølje      

Projekt Formål Geografisk 

område 

Bevilliget Resttilsagn Slutdato Finansieret med 

VirksomhedsPorten - 

Porten til Arbejdsmar-

kedet i Region Syddan-

mark   

Projektet ønsker at afprøve og ud-

brede en indslusningsmodel, der via 

socialøkonomiske virksomheder for-

bedrer og øger beskæftigelsen for per-

soner på kanten af arbejdsmarkedet. 

Syddanmark 12.197.991 kr. 4.231.034 kr. 31-12-20 Strukturfondsmidler og regio-

nale erhvervsudviklingsmid-

ler 

Virksomheder tager so-

cialt ansvar 

Projekt arbejder med hovedaktivite-

terne: Udvikling og gennemførelse af 

fællesforløb for virksomheder og 

screening af ledige, ansættelse og ind-

slusningsforløb. 

Syddanmark 1.939.996 kr. 0 kr. 31-08-18 Strukturfondsmidler og regio-

nale erhvervsudviklingsmid-

ler 

Business Training - So-

cial inklusion af udsatte 

flygtninge 

Formålet med projektet er, via et part-

nerskab mellem Kolding Kommune, 

Integrationsnet Kolding og Business 

Kolding at inkludere udsatte flygt-

ninge på arbejdsmarkedet i tæt samar-

bejde med små og mellemstore virk-

somheder i Region Syddanmark. 

Syddanmark 13.364.419 kr. 6.932.402 kr. 31-12-20 Strukturfondsmidler og regio-

nale erhvervsudviklingsmid-

ler 

Inklusion via Glasvær-

ket 

Projektets formål at løse såvel sociale 

som beskæftigelsesudfordringer for 

socialt udsatte borgere, der befinder 

sig uden for arbejdsmarkedet.  

Projektet udvikler et indslusningsfor-

løb i den socialøkonomiske virksom-

hed Glasværket. 

Syddanmark 1.468.500 kr. 405.423 kr. 29-02-

2020 

Strukturfondsmidler 



 

Nuværende projektportefølje      

Projekt Formål Geografisk 

område 

Bevilliget Resttilsagn Slutdato Finansieret med 

JEPS Job Engagement 

Personlig udvikling og 

Social inklusion 

Formålet med projektet er at doku-

mentere, at de mest udsatte borgere 

kan blive en del af arbejdsmarkedet 

ved en målrettet, håndholdt indsats. 

Syddanmark 19.055.032 kr. 13.318.457 kr. 30-09-21 Strukturfondsmidler 

Business Training Projektet har til formål at inkludere 

udsatte flygtninge og familiesammen-

førte på arbejdsmarkedet. 

Hovedstaden 7.332.007 kr. 7.194.389 kr. 30-06-21 Strukturfondsmidler og regio-

nale erhvervsudviklingsmid-

ler 

Rummelig imidt Formålet med Rummelig i Midt er at 

sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud 

ved at mindske antallet af personer på 

kanten af eller uden for arbejdsmarke-

det. Projektet vil udvide arbejdsstyr-

ken og få borgere på kanten af eller 

uden for arbejdsmarkedet inkluderet i 

et arbejdsfællesskab. 

Midtjylland 27.499.382 kr.  10.039.662 kr. 31-12-21 Strukturfondsmidler og regio-

nale erhvervsudviklingsmid-

ler 

Fra udsat til ansat - vir-

keligheden tæller 

Projektet er et joborienteret udvik-

lings-/mestringsforløb, der skal 

hjælpe, vejlede og motivere behand-

lede sindslidende eller mennesker 

med en lettere sindslidelse tilbage til 

arbejdsmarkedet. 

Nordjylland 4.111.719 kr. 0 kr. 30-06-19 Strukturfondsmidler 

Mod Alle Odds Projektet skal via projektaktiviteterne 

og sammen med Hobro IK og en 

række sponsorer øge beskæftigelsen 

for personer på kanten af arbejdsmar-

kedet i Mariagerfjord Kommune. 

Nordjylland 2.665.985 kr. 0 kr. 28-02-19 Strukturfondsmidler 



 

Nuværende projektportefølje      

Projekt Formål Geografisk 

område 

Bevilliget Resttilsagn Slutdato Finansieret med 

Logos Formålet med projektet er at hjælpe 

marginaliserede personer på kanten af 

arbejdsmarkedet tilbage til ordinær 

beskæftigelse. 

Indsatsen sker gennem et intensivt 

indslusningsforløb med parallelt un-

dervisnings- og samtaleforløb. 

Nordjylland 1.486.918 kr. 0 kr. 28-02-18 Strukturfondsmidler 

SOCIALØKONOMISK 

IVÆRKSÆTTERI 

Projektets overordnede formål er at 

skabe grundlag for, at der kan etable-

res flere socialøkonomiske virksom-

heder i Nordjylland. 

Nordjylland 2.938.200 kr. 437.895 kr. 30-06-20 Strukturfondsmidler 

Social inklusion gen-

nem vækstpartnerska-

ber 

Formålet er at få personer med be-

grænset eller ingen tilknytning til ar-

bejdsmarkedet integreret i arbejdsfæl-

lesskabet via beskæftigelsesfrem-

mende aktiviteter. 

Nationalt 18.498.862 kr. 15.277.607 kr. 31-05-21 Strukturfondsmidler 

Social inklusion gen-

nem vækstpartnerska-

ber - Region Sjælland 

Formål er at få personer med begræn-

set eller ingen tilknytning til arbejds-

markedet integreret i arbejdsfælles-

skabet via beskæftigelsesfremmende 

aktiviteter. 

Sjælland 7.455.698 kr. 5.615.359 kr. 31-05-21 Strukturfondsmidler 

På vej til arbejdsmarke-

det 

Projektets formål er at gennem læ-

ringsforløb i virksomheder og opkva-

lificering på erhvervsskolen, at kvali-

ficere indvandrer/langtidsledige, til at 

kunne varetage begrænsede 

Sjælland 15.501.945 kr. 8.244.113 kr. 31-08-19 Strukturfondsmidler 



 

Nuværende projektportefølje      

Projekt Formål Geografisk 

område 

Bevilliget Resttilsagn Slutdato Finansieret med 

arbejdsopgaver og dermed få mulig-

heden for et ordinært arbejde. 
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