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Kort  
sagsfremstilling 
 
 

Bestyrelsen skal tage stilling til et forslag om at afsætte 47,9 mio. kr., heraf 31,9 mio. 
kr. fra Socialfonden og 16 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler, til indsat-
ser, der skal bidrage til, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan opnå beskæftigelse 
på almindelige vilkår eller få større arbejdsmarkedstilknytning.  
 
Baggrund 
Inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet er et strategisk fokusområde i Er-
hvervsfremme i Danmark 2020-2023. Strategien beskriver muligheden for at arbejde 
med at understøtte og styrke den virksomhedsrettede indsats og efterspørgsel efter bor-
gere på kanten af arbejdsmarkedet samt muligheden for at øge antallet af socialøkono-
miske virksomheder.  
 
Ifølge strategien bør målet være, at virksomheden oplever, at den sociale inklusion bi-
drager til forretningen og har en positiv social effekt for borgeren og virksomhedens 
ansatte. Med dette mål for øje vil der fortsat være behov for, at virksomhederne gør en 
indsats for udsatte borgere på trods af, at færre virksomheder formentlig vil kunne pri-
oritere sociale indsatser i lyset af COVID-19.  
 
Der er grund til at antage, at behovet for indsatser for social inklusion vil vokse som 
følge af COVID-19-krisen. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er an-
tallet af ledige med grundskole/gymnasial uddannelse som højst afsluttede uddannelse 
steget i perioden 9. marts til 26. april 2020 med ca. 35.000 personer svarende til 35,5 
pct., mens antallet af ledige personer med erhvervsuddannelse er steget med ca. 32.000 
svarende til 43,5 pct.  
 
På grund af den store usikkerhed om fremtiden, som COVID-19 har medført, har det 
endnu ikke været muligt at afdække erhvervslivets kapacitet i forhold til indsatser for 
borgere på kanten af arbejdsmarkedet i den kommende tid. For at forbedre virksomhe-
dernes muligheder for en sådan indsats foreslås det at udvide målgruppen til ikke alene 
at omfatte indslusning af borgere, men også fastholdelse af medarbejdere, der allerede 
har været igennem et indslusningsforløb.  
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører i 2020-2021 en ind-
sats for at understøtte, at virksomheder i højere grad via virksomhedsnetværk samarbej-
der om at udbrede gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere. En ansøgnings-
runde med en pulje på 20 mio. kr. er netop gennemført, og det forventes, at denne ind-
sats kan gøde jorden for bestyrelsens efterfølgende indsats. Erhvervsstyrelsen vil derfor 
sørge for grundig koordination med STAR, når bestyrelsens indsats annonceres. 
 
Indsatsen 
Det foreslås, at der gennemføres en indsats, som retter sig mod to områder:  
 

• Indslusnings- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet 
• Socialøkonomiske virksomheder 

 

Der kan gennemføres en bred vifte af aktiviteter, som kan tilpasses og skræddersyes til 

den enkelte virksomheds behov og muligheder og det enkelte projekts fokus. Det fore-

slås, at bestyrelsen ikke specificerer aktiviteterne på forhånd, men lader det være op til 

ansøger, som samtidig skal dokumentere, at aktiviteterne vil virke og vil være efter-

spurgte af virksomheder.  
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Aktiviteterne kunne fx være: 

• Udvikling og afholdelse af fleksible og alternative indslusnings- og fastholdel-

sestilbud. 

• Aktiviteter, der forbereder virksomhederne og de udsatte borgere på modta-

gelse og fastholdelse i den enkelte virksomhed.  

• Ressourceforløb og afprøvning af nye modeller for social inklusion. 

• Aktiviteter, der styrker socialøkonomisk iværksætteri gennem rådgivning, ud-

dannelse, netværk, udviklingsaktiviteter fx i yderområder med mange socialt 

udsatte.  

• Teste og gennemføre afknopning til socialøkonomiske virksomheder fra øvrige 

offentlige/private aktiviteter. 

• Støtte til konsulentbistand og kompetenceudvikling for socialøkonomiske virk-

somheder, fx gennem rådgivning om forretningsmodeller, -udvikling og -drift, 

rådgivning om adgang til kapital samt støtte til skalering.  

• Støtte til udviklingsprojekter mellem socialøkonomiske virksomheder og of-

fentlige myndigheder med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte le-

dige. 

 

Gennem et intensivt indslusnings- og fastholdelsesforløb, fx med elementer af virksom-

hedsnært samarbejde og jobsøgningsundervisning samt personlig udvikling, der sikrer 

progression i deltagernes udvikling, kan borgerne få hjælp, vejledning og motivation til 

at opnå beskæftigelse. Et sådant udviklings- og mestringsforløb, der adresserer barrierer 

for den enkelte deltagers mulige beskæftigelsesperspektiv, koblet med et virksomheds-

nært samarbejde fx i regi af socialøkonomisk virksomhed, kan medvirke til at åbne op 

for efterfølgende ordinær beskæftigelse eller for at blive fastholdt i ordinær beskæfti-

gelse.  
 

Indsatsen er uddybet i idebeskrivelsen appendiks 4.4.a. 
 

Kommissionen har i lyset af COVID-19 givet medlemsstaterne mulighed for at justere 
på kravene til projekternes effekt. Det foreslås derfor, at Erhvervsstyrelsen anmoder 
Kommissionen om godkendelse til at udvide socialfondsprogrammets målgruppe, så 
fastholdelse af medarbejdere i indslusningsforløb også kan støttes. Erhvervsstyrelsen 
vil ligeledes lempe programmets krav om, at der alene kan ydes tilskud til socialøkono-
miske virksomheder, der er registreret eller arbejder mod at blive registreret som soci-
aløkonomisk virksomhed. Det forventes, at Kommissionen vil se positivt på disse ju-
steringer. 
 
Det bemærkes i øvrigt, at Kommissionen lægger stor vægt på området og i brev af 24. 
april 2020 har henvendt sig til medlemsstaterne, herunder Erhvervsministeriet m.fl., 
med en opfordring om at tilgodese indsatser, der kan bidrage til inklusion af udsatte 
borgere på arbejdsmarkedet, og en pointering af de socialøkonomiske virksomheders 
vigtighed under krisen. 
 
Der tages forbehold for, at ændringerne i socialfondsprogrammet og tildelingskriteri-
erne skal godkendes af Overvågningsudvalget, inden de træder i kraft. Dette vil ske 
forud for offentliggørelsen af ansøgningsmaterialet. 
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Potentielle ansøgere og koordinering med øvrige indsatser 
Ansøgere kan både være nye projekter og projekter, der søger om tillægsbevillinger til 
igangværende, velfungerende indsatser. Hvert enkelt projekt skal forankres hos en ope-
ratør, som skal forestå administration og implementering af projektet. Der er i den ek-
sisterende projektportefølje allerede en række igangværende projekter med vidt forskel-
ligt fokus inden for indsatsområdet ”social inklusion”. 
 
Ansøger vil skulle forklare, hvordan ansøgers projekt bidrager til et forenklet erhvervs-
fremmesystem, herunder hvordan ansøgers projekt er koordineret og eventuelt supple-
rer eksisterende indsatser, der har fokus på social inklusion. Til brug for annonceringen 
er der udarbejdet et samlet overblik over projekter i den eksisterende portefølje, jf. ap-
pendiks 4.4.b.  
 
Vurderingskriterier 
Ansøgninger vil blive vurderet på fire kriterier baseret på strategiens pejlemærker: So-
cial inklusion/fastholdelse og socialøkonomiske virksomheder (40 point), lokal og re-
gional forankring (15 point), forenkling af erhvervsfremmesystemet (15 point), virk-
somhedernes behov (15 point) samt partnerskab og samarbejde (15 point).  
 
Videre proces 
Hvis bestyrelsen godkender indsatsen, som beskrevet i idébeskrivelsen, appendiks 
4.4.a, vil sekretariatet udarbejde et egentligt annoncerings- og ansøgningsmateriale til 
offentliggørelse hurtigst muligt og senest medio juni 2020 med forventet ansøgnings-
frist ultimo august 2020. 
 
Ansøgningerne forventes behandlet på bestyrelsens møde den 5. november 2020. Be-
styrelsen vil evt. have mulighed for at øge puljens økonomiske ramme, hvis midler fra 
andre annonceringer ikke anvendes fuldt ud, eller hvis eksisterende projekter ikke for-
mår at anvende deres fulde tilskudsramme. 
 

Drøftelsespunkter Der lægges op til at drøfte, om der er behov for yderligere justering af den foreslåede 
indsats, for at indsatsen kan bidrage til eksekvering af bestyrelsens strategi.  
 

 
Indstilling 
 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, 
• at der afsættes op til 47,9 mio. kr., (fordelt med 31,9 mio. kr. fra Socialfonden 

og 16 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler) til en indsats, der skal 
bidrage til, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan opnå beskæftigelse på 
almindelige vilkår eller få større arbejdsmarkedstilknytning. 
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