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Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af midler til kvalificeret arbejds-

kraft, hvor bestyrelsen har afsat i alt 50,3 mio. kr. til at sikre, at flere unge med særlige 

udfordringer gennemfører en ungdomsuddannelse, heraf 33,6 mio. kr. fra Socialfon-

den og 16,7 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM). 

 

Baggrund 

Danmark Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 26. juni 

2019 at udmønte i alt 50,3 mio. kr. til en indsats målrettet unge, der er på kanten af 

uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og som har svært ved at starte på og gen-

nemføre en ungdomsuddannelse. Hvis flere unge gennemfører en ungdomsuddan-

nelse, vil det på sigt komme både virksomhederne og samfundsøkonomien til gavn 

og give et langt bedre afsæt i livet for de unge selv.  

  

Bilag 5.6.3 giver et overblik over aktørerne på området – herunder en oversigt over 

eksisterende projekter fra porteføljen inden for indsatsområdet. Det er værd at be-

mærke, at indsatsen for unge og uddannelse er forankret hos særligt kommunerne og 

selvejende uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse i mindre grad kan forme aktørlandskabet – i stedet kan Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse sikre, at de indsatser, som de indstiller til tilsagn, supplerer og ikke 

er overlappende i forhold til fx kommunernes og uddannelsesinstitutionernes opga-

ver. 

 

Indsatsen udmønter strategien for decentral erhvervsfremme 2019, hvor det blandt 

andet fremhæves, at virksomhederne langsigtede rekrutteringsgrundlag kan fremmes 

via social inklusion af fx unge, der har udfordringer med at gennemføre en ungdoms-

uddannelse.   

 

Modtagne ansøgninger 

Der er modtaget ni ansøgninger, hvor der i alt er søgt om 46,8 mio. kr. fra Socialfon-

den og 27,4 mio. kr. DEM. Projekterne er scoret og vurderet ud fra de opstillede krav 

og kriterier, herunder om de ligger inden for rammerne af Socialfondsprogrammet. 

 

Samlet set indstilles fire ansøgninger til tilsagn på 23,7 mio. kr. fra Socialfonden og 

12,3 mio. kr. DEM. Det bemærkes, at de projekter, der indstilles til afslag, ligger 

relativt langt fra de 65 point, der er et krav for at modtage tilskud. 

 

Følges indstillingerne, vil der være et restbeløb på ca. 14,3 mio. kr. Sekretariatet har 

i forbindelse med nærværende call modtaget en række henvendelser og forespørgsler 

vedrørende muligheden for at lave indsatser, der mere direkte går på at øge omfanget 

af personer på kanten af arbejdsmarkedet, der kan tilknyttes private virksomheder. 

Sekretariatet vil indarbejde dette som et forslag i den kommende udmøntningsplan 

for 2020-2021. 

  

Følgende ansøgninger indstilles til tilsagn (ansøger i parentes): 

- Inspiratoriet – det fælles løft (Kirkens Korshær). Scorer 81 point 

- Inklusion af frafaldstruede elever (CELF). Scorer 71 point 

- Når lysten driver værket (Erhvervsskolerne Aars). Scorer 69 point 
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- Relationer til og anerkendelse af unge med særlige udfordringer (Region 

Midtjylland. Scorer 68 point 

 

Følgende projekter indstilles til afslag (ansøger i parentes): 

- Styrket valgkompetence for unge på kanten (LO Hovedstaden). Scorer 56 

point 

- Uddannelsesmentorkoncept Nord (SOSU Nord). Scorer 50 point 

- Helhedsorienterede indsats- og efterværnsordninger (Sct. Hans Skole, 

Odense Kommune). Scorer 35 point 

- Arbejdsmarkedets blinde vinkel (Region Syddanmark). Projekt er jf. neden-

for ikke scoret  

 

En enkelt af de ni modtagne ansøgninger valgte i forbindelse med sagsbehandlingen 

at trække sin ansøgning, hvorfor ansøgningen ikke er behandlet yderligere. 

 

Indholdet i projekterne 

De projekter, der indstilles til støtte, vil samlet set bidrage til, at flere sårbare og ud-

satte unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det vil på sigt bidrage til en udvi-

delse af arbejdsstyrken til gavn for virksomhederne og de borgere, der i første om-

gang gennemfører en ungdomsuddannelse, og som derigennem forbedrer deres mu-

ligheder for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

De indstillede projekter vil gennemføre aktiviteter i følgende erhvervshusgeografier: 

Nordjylland, Midtjylland, Sjælland.  

 

Projekternes omfang 

Projekterne, der indstilles til støtte, varierer i størrelse rent økonomisk. Det mindste 

projekt indstilles til en støtte på knap 5 mio. kr., mens det største projekt indstilles til 

støtte på ca. 12,5 mio. kr. i alt. Projektstørrelsernes omfang er på linje med omfanget 

af lignende projekter fra 2018 og tidligere. 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 5.6.2, over ansøgninger, ansøgte beløb, geografisk 

dækning, samlet score og indstillinger til afslag/tilsagn.  

 

I forlængelse af bestyrelsen behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udstedelse af endeligt tilsagn. Det vedrører særligt fuldstændigheden 

af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. projektakti-

viteterne. Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive 

vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt tilsagnsbeløb, der er 

mindre end indstillet af bestyrelsen. Endelige tilsagn forventes udstedt i løbet af ok-

tober/november 2019. 

 

Region Syddanmark har tidligere fremsendt ansøgningen ”Arbejdsmarkedets blinde 

vinkel” til den strategiske pulje, som bestyrelsen behandlede på sit møde den 26. juni 

2019. Projektet modtog et afslag, men blev i forbindelse med afslaget opfordret til at 

følge med i kommende annonceringer inden for Social Inklusion. På den baggrund 

har ansøger søgt dette call om inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed. 

Fokus i callet har været at få flere unge på kanten af uddannelsessystemet til at gen-

nemføre en ungdomsuddannelse. Fokus i ansøgningen fra Region Syddanmark er at 

få personer med synshandicap i beskæftigelse. På den baggrund ligger ansøgningen 

ikke inden for rammerne af callet og indstilles derfor til afslag. Af samme årsag er 
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projektet ikke vurderet på de opstillede kriterier. Sekretariatet vil i forlængelse af be-

styrelsesmødet gå i dialog med ansøger om fremtidige muligheder for at søge Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse om tilskud. 

 

Ansøgningen ”Relationer til og anerkendelse af unge med særlige udfordringer” fra 

Region Midtjylland indstilles til delvist tilsagn. Det er sekretariatets samlede vurde-

ring, at ansøgningen i et vist omfang lever op til kriterierne, men bør indstilles til et 

delvist tilsagn, da ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad har beskrevet en sammen-

hæng mellem målgruppen, aktiviteter, effektkæder og budget, der giver mulighed for 

at igangsætte en så omfattende indsats, som der lægges op til. Det vil imidlertid være 

muligt at indstille projektet som et demonstrationsprojekt, der kan teste, om der kan 

tilvejebringes et klart evidensgrundlag for projektets centrale metoder med henblik 

på at afklare, om metoderne med en fortrolig voksen, lektiehjælp, rundbordssamtaler 

osv. virker og skaber merværdi ift. unge. Dette er særligt relevant for elever i grund-

skolens 8.-9. klasse. Ansøgningen indstilles til et samlet tilskud på ca. 12,5 mio. kr. 

mod et samlet ansøgt beløb på 28,3 mio. kr. 

 

Ansøgningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admin-

control. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

- Godkender vedlagte indstillinger i bilag 5.6.2. 
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