
Bilag 3.1.2. Oversigtsnotat vedr. På kanten af arbejdsmarkedet – Flere i job 

 

Projekttitel Ansøger 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt 

Regionalfond/Soci

alfond (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Regionalfond/So

cialfond (Kr.) 

 

Indstillet DEM 

(Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

VirksomhedsPorten - 

Porten til 

Arbejdsmarkedet i 

Region Syddanmark 

Tietgenskolen Region 

Syddanmark 

3.985.013,00 1.990.000,00 3.985.013,00 1.990.000,00 81 

Projektet fik tilsagn i 2015 og søger en tillægsbevilling. Projektet ønsker med tillægsbevillingen at udbyde en fastholdelsesindsats i virksomheder med allerede etablerede fleksjob, ved 

hjælp af opkvalificerende aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens behov for nye og opdaterede kompetencer hos fleksjobmedarbejderen. Endvidere ønsker projektet at fortsætte 

indslusning af borgere på vej mod eller allerede visiteret til fleksjob.   

Rekruttering og vækst 

gennem inklusion af 

borgere fra kanten 

Jobcenter - Jobservice 

Uddannelseshuset 

(Esbjerg Kommune) 

Esbjerg 

Kommune 

3.689.216,75 1.844.608,00 3.689.216,75 1.844.608,00 76 

Projektet vil gennem rekruttering af virksomheder inden for turisme og bygge- og anlægsbranchen indsluse socialt udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Esbjerg kommune har en dobbelt 

udfordring; virksomhederne mangler arbejdskraft, og kommunen ser en stigning af udsatte borgere uden for arbejdsmarkedet. Projektet vil ved hjælp af behovsafdækning hos 

virksomhederne, et praksisnært opkvalificeringsforløb og et stærkt efterværn søge at løse denne dobbelte udfordring.   

Jobsporet 
Jobcenter Ikast-Brande Ikast-Brande 

Kommune 

2.396.435,00 500.000,00 1.696.435,00 1.200.000,00 73 

Projektet har til formål at afhjælpe rekrutteringsudfordringer blandt virksomheder i Ikast-Brande området gennem inklusion og fastholdelse af ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 

Projektet vil gennemføre virksomhedsrettede aktiviteter, som skal forbedre virksomhedernes forudsætning for at indsluse og fastholde udsatte borgere. Virksomhedsnetværk bestående af 1-

2 kernevirksomheder og 6-8 tilknyttede modtagervirksomheder skal udgøre rammen for træning, indslusning og fastholdelse af deltagerne i projektet. 

Virksomhedsøvebaner - 

på vej i fleksjob 

Aarhus Kommune, Center 

for Fleksjob og Særlige 

Virksomhedsindsatser 

Aarhus Kommune 3.993.040,00 0,00 2.993.040,00 1.000.000,00 72 

Projektets mål er at understøtte social inklusion af udsatte fleksjobvisiterede ledige med særlige udfordringer i Aarhus Kommune. Dette sker via træning af faglige og sociale kompetencer 

via øvebaner hos private virksomheder fortrinsvist inden for detailhandel og lager. Under øvebaneforløbene matches deltagerne med virksomheder med henblik på efterfølgende 

beskæftigelse. Under det efterfølgende ansættelsesforløb følges deltagerne i en periode for at understøtte en fastholdelsesindsats. 

Plads til Flere 
Kalundborg Kommune, 

Jobcenter Kalundborg 

Region Sjælland 2.695.380,00 500.000,00 2.695.380,00 500.000,00 72 

Projektet har til formål at afhjælpe rekrutteringsudfordringer blandt ca. 50 virksomheder i Kalundborg-området, hvilket sker gennem optræning, indslusning og fastholdelse af udsatte 

borgere i virksomhederne. Projektet er geografisk afgrænset til Region Sjælland, hvor projektet retter sig mod at sikre arbejdskraft via inklusion til virksomheder i detail, rengøring, SOSU, 

transport og logistik samt industribranchen. 

Varig tilknytning til 

arbejdsmarkedet 

Coro Co-Lab Roskilde Region Sjælland 6.380.606,40 2.658.586,00 5.498.840,70 2.291.183,63 72 

Projektet vil udvikle og afprøve tre nye metoder i overgangen fra beskæftigelsesindsatsens tilbud i jobcenterregi til, at medarbejderne er fastholdt i varig ansættelse i en virksomhed. 

Borgerne matches op med en virksomhed/socialøkonomisk virksomhed og følges af en jobkonsulent i op til 6 mdr. Der vil samtidig ske kompetenceudvikling af borgerne og virksomheds-

buddys, der skal bidrage til god on-boarding i virksomheden. Der nedsættes et klyngenetværk, der skal bidrage til indsatsen. 

JobStyrke i Nord CABI, Center for Aktiv 

Beskæftigelses Indsats 

Region 

Nordjylland 

6.529.617,17 1.738.684,17 5.786.295,25 2.482.006,09 71 



Projekttitel Ansøger 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt 

Regionalfond/Soci

alfond (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Regionalfond/So

cialfond (Kr.) 

 

Indstillet DEM 

(Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

Projektet har fokus på at (re-)integrere psykisk sårbare mennesker på arbejdsmarkedet. Dette gøres via et tæt samarbejde mellem de deltagende socialøkonomiske virksomheder og øvrige 

socialøkonomiske og ordinære virksomheder, hvor de psykisk sårbare i et håndholdt og koordineret forløb gradvist vil udvikle deres kompetencer, gennemføre praktik og opnå løntimer. 

Rummelig Genstart 
Projekter iMidt Region 

Midtjylland 

9.095.000,00 4.547.500,00 5.450.000,00 4.547.500,00 71 

Projektet indeholder både indslusnings- og fastholdelsesaktiviteter, der er målrettet mod at sikre borgere på kanten af arbejdsmarkedet ustøttet job. Det handler om at gennemførsel af 

indslusningsforløb som supplement til kommunens ordinære indsats, samt fast-track genstartsforløb og fastholdelsesforløb for deltagere der tidligere har deltaget i socialfondsprojektet 

Rummelig Imidt, men som konsekvens af COVID-19 er i fare for eller igen er uden for arbejdsmarkedet. Projektet indeholder desuden aktiviteter med det mål at skabe nye rummelige 

arbejdspladser gennem socialøkonomiske virksomheder. 

Projekt Job-løftet 
Kirkens Korshær Aarhus Kommune 

og Frederiksberg 

Kommune 

4.123.280,00 2.061.640,00 0,00 0,00 67 

Projektet har til formål at hjælpe 64 langtidsledige mellem 25 og 65 år tættere på beskæftigelse i socialøkonomisk virksomhed eller i ordinær beskæftigelse. Projektet tilbyder deltagerne et 

intensivt opkvalificeringsforløb, hvor målet er enten 1) vellykket indslusning i en lokal virksomhed i Aarhus, via Erhverv Aarhus og lokalt erhvervsnetværk, eller 2) beskæftigelse i den 

socialøkonomiske virksomhed ‘Det Sociale Vaskeri’ på Frederiksberg. 

Socialøkonomiske 

veteraner og Job for 

personer med 

autismespektrum 

tilstande 

Wattar Gruppen Kognitivt 

Psykologcenter - 

Psykolog Ulla Wattar 

ApS 

Region Sjælland 1.896.510,00 948.255,00 0,00 0,00 59 

Projektets formål er at få flere borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet, i job gennem indslusnings – og fastholdelsesforløb. Projektet har to målgrupper. Den ene målgruppe er borgere 

med autisme spektrum forstyrrelse. Den anden målgruppe er ledige veteraner. Forløbene for borgerne består af et individuelt tilrettelagt samtaleforløb, indslusning gennem 

virksomhedspraktik, oplæring på virksomheden, og efterfølgende fastholdelsesaktiviteter.  
Bæredygtig vækst i 

Aabenraa 

Jobcenter Aabenraa Aabenraa 

Kommune 

3.730.260,95 1.240.260,95 0,00 0,00 57 

Projektet vil udvide arbejdsstyrken og få borgere på kanten af og uden for arbejdsmarkedet i job ved at styrke og målrette visitationsprocessen i jobcentret, åbne de ledige og 

virksomhedernes øjne for alternative match gennem substitution, kortere opkvalificeringsforløb og socialøkonomisk virksomhedsdrift. 

JOBSTØTTEN - 

psykisk sårbare 

akademikere på kanten 

af arbejdsmarkedet 

Fonden Fountain House Storkøbenhavn 2.865.240,00 0,00 0,00 0,00 53 

Projektets formål et at få psykisk sårbare nyledige akademikere ind på arbejdsmarkedet. Projektets aktiviteter er jobsøgning, individuel vejledning, mentorforløb, virksomhedspraktik og 

virksomhedsbesøg. Projektet tager sit udgangspunkt i et gruppeforløb. Mentorforløbet, virksomhedsbesøg og praktik har sit udgangspunkt i erhvervsnetværket København Nord, Rotary-

klub og medlemmernes øvrige netværk.  

Løn for Arbejde Trampolinhuset S/I  Region 

Hovedstaden 

1.733.158,00 0,00 0,00 0,00 51 

Projektet er rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet, med anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsen er organiseret i 3 forskellige typer af tilbud, som samlet kombinerer det 

fagprofessionelle og civilsamfundsbaserede perspektiv. Tre forskellige tilbud er branchespecifikke træningsbaner, individuelle tilbud og kollektive tilbud.  



Projekttitel Ansøger 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt 

Regionalfond/Soci

alfond (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Regionalfond/So

cialfond (Kr.) 

 

Indstillet DEM 

(Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

Flere afsluttede STU-

elever i ordinær og varig 

beskæftigelse 

Center for 

Specialundervisning 

(Slagelse Kommune) 

Region Sjælland 2.709.840,00 1.129.100,00 0,00 0,00 49 

Projektet er målrettet unge i STU-gruppen (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Et STU-forløb er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge, som ikke vil kunne gennemføre et 

ordinært uddannelsesforløb på en ungdomsuddannelse. Typisk vil de unge i STU-gruppen være kognitivt eller socialt udfordret. Målet med projektet er at afprøve en ny tilgang i forhold til 

indslusning af STU-målgruppen på arbejdsmarkedet ved at tilbyde deltagerne et opkvalificeringsforløb. 

Boost Your Future Servisio Danmark ApS Region 

Hovedstaden 

5.464.138,00 265.039,30 0,00 0,00 49 

Projektet udbyder et opkvalificeringsforløb, hvor deltagerne opnår grundlæggende IT-færdigheder. Opkvalificeringsforløbet skal desuden vække deltagernes interesse for at uddanne sig 

videre inden for IT. Ved deltagelse i forløbet vil borgerne få tilknyttet en konsulent, som koordinerer, fastholder og igangsætter parallelle indsatser, med henblik på at understøtte behandling 

og udredning af deltageren i forhold til sociale, sundhedsmæssige og psykiske problemstillinger.  

Små by-hoteller i Køge 

og Nakskov som 

socialøkonomiske 

virksomheder 

Jobcenter Køge 

Kommune 

Køge kommune 1.716.000,00 300.000,00 0,00 0,00 46 

Projektets mål er dobbelt. Projektet ønsker at omdanne to mindre by-hoteller i Køge og Nakskov som socialøkonomiske virksomheder. På de to by-hoteller er målet at gennemføre social 

inklusion af unge på kanten af arbejdsmarkedet. Indslusningsaktiviteterne forventes at indeholde deltagelse i drift, istandsættelse, rengøring, kundebetjening, køkkenarbejde med 

socialpædagogisk hjælp og kortere kurser. 

Jobbanken - satellitter i 

Holstebro og 

Ringkøbing-Skjern 

Region Midtjylland - 

Regionshuset Viborg 

Region 

Midtjylland 

2.610.300,00 1.305.150,00 0,00 0,00 44 

Formålet med projektet er direkte at tage udgangspunkt i virksomhedernes rekrutteringsbehov og dermed ændre tilgangen til den gruppe borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, og som 

har andre problematikker end ledighed. I projekt skal der ske en yderligere skalering og udrulning af Jobbankens kendte, effektfulde og veldokumenterede arbejde med at få psykisk sårbare 

førtidspensionister i varig beskæftigelse og/eller uddannelse. Ønsket er at oprette to satellit-afdelinger med fast beliggenhed i Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner. 
 

Socialøkonomisk 

Franchising og 

Iværksætteri - 

socialøkonomisk 

cafédrift i mindre 

bysamfund 

Møltrup Optagelseshjem Herning 

Kommune 

7.558.380,00 0,00 0,00 0,00 42 

Projektets mål er at styrke socialøkonomisk iværksætteri gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværk og udviklingsaktiviteter i yderområder via oprettelse af socialøkonomiske 

caféer byggende på franchise aftaler med Møltrup Optagelseshjem. Ud over franchise aftaler for de enkelte caféer er målet at gennemføre indslusningsforløb for udsatte borgere. Målet er at 

udsluse til ordinære job i andre caféer, kantiner, restauranter, hoteller, catering, gårdbutikker m.v. 

Inklusion i 

servicebranchen 

GLAD FONDEN Region 

Hovedstaden 

6.497.954,40 0,00 0,00 0,00 42 



Projekttitel Ansøger 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt 

Regionalfond/Soci

alfond (Kr.) 
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Regionalfond/So
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(Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

Projektet skal bidrage til at øge beskæftigelsen for mennesker med primært kognitive handicap gennem virksomhedsrettede forløb bestående af introduktion til virksomheden, træning i 

form af afprøvning af forskellige funktioner med henblik på jobmatch, identificering af arbejdsintensitet og skånebehov, samt kvalificeringsforløb. Rekrutteringen vil særligt ske i 

operatørens undervirksomhed, men også i mindre omfang i leverandørvirksomheder til undervirksomheden.  

Bedre jobmatch - en 

socialøkonomisk 

løsning på 

virksomhedernes behov 

Fonden Settlementet på 

Vesterbro 

Region 

Hovedstaden 

2.954.117,02 1.477.058,00 0,00 0,00 41 

Projektet har til formål at udvikle virksomhedsrettede indslusningsforløb og forretningsudvikle socialøkonomiske virksomheder. Projektet beror på et eksisterende samarbejde med 

Københavns Kommune, med hvem ansøger har rammeaftaler på beskæftigelsesområdet. I tråd med dette går et af projektets aktiviteter ud på at etablere flere samarbejdsaftaler med 

kommuner, for at sikre et større rekrutteringsgrundlag for virksomheder i hovedstadsområdet. Desuden ønsker projektet at forretningsudvikle 5 socialøkonomiske virksomheder, som 

ansøger som erhvervsdrivende fond står bag. 

Ressourcer i spil 
FlexFabrikken Region 

Midtjylland og 

Syddanmark 

1.068.750,00 656.250,00 0,00 0,00 35 

Projektet gennemfører kurser for mennesker på ressourceforløb i tæt samarbejde med jobcentret, dernæst kommer de i job via den jobgaranti, som projektet stiller. Kurserne vil fokusere på 

at give deltagerne nye redskaber til at finde deres nye identitet som kommende fleksjobbere. Projektet arbejder med deltagernes arbejdsidentitet, motivation, kompetenceudvikling, 

ressourcefokus mv. Deltagerne er på kursus hos projektholder to dage om ugen i 10 uger - dernæst har de 4 ugers praktisk forløb, hvorefter de bevilges et flexjob. Deltagerne bliver enten 

ansat hos projektholder eller hos en anden virksomhed.  

Job Market Kickstart In 

Denmark 

Day Worker ApS Hovedsageligt 

Region 

Midtjylland og 

Nordjylland 

1.627.045,00 0,00 0,00 0,00 34 

Projektet opererer med indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og har til formål at inkludere og hjælpe expats (EU-borgere besiddende i Danmark) med at finde job inden for den danske 

offshore branche, fiskeriet eller SOSU-branchen, hvor der ifølge projektet opleves flaskehalse. 

 

* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på Admincontrol. 
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