
 

Udmøntninger i puljen På kanten af arbejdsmarkedet – Flere i job 

 

Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

VirksomhedsPorten - 

Porten til Arbejdsmar-

kedet i Region Syddan-

mark 

 

Tilsagnsbeløb: 5.975.013 

kr. 

Tietgenskolen Projektet fik tilsagn i 2015 og søger en tillægsbevilling. Projektet øn-

sker med tillægsbevillingen at udbyde en fastholdelsesindsats i virk-

somheder med allerede etablerede fleksjob, ved hjælp af opkvalifi-

cerende aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens behov for 

nye og opdaterede kompetencer hos fleksjobmedarbejderen. Endvi-

dere ønsker projektet at fortsætte indslusning af borgere på vej mod 

eller allerede visiteret til fleksjob.   

Rekruttering og vækst 

gennem inklusion af 

borgere fra kanten 

 

Tilsagnsbeløb: 

5.533.824,75 kr. 
 

Jobcenter - Jobservice 

Uddannelseshuset (Es-

bjerg Kommune) 

Projektet vil gennem rekruttering af virksomheder inden for turisme 

og bygge- og anlægsbranchen indsluse socialt udsatte borgere på ar-

bejdsmarkedet. Esbjerg kommune har en dobbelt udfordring; virk-

somhederne mangler arbejdskraft, og kommunen ser en stigning af 

udsatte borgere uden for arbejdsmarkedet. Projektet vil ved hjælp af 

behovsafdækning hos virksomhederne, et praksisnært opkvalifice-

ringsforløb og et stærkt efterværn søge at løse denne dobbelte udfor-

dring.   

Jobsporet 

 

Tilsagnsbeløb:2.896.435 

kr. 

Jobcenter Ikast-Brande Projektet har til formål at afhjælpe rekrutteringsudfordringer blandt 

virksomheder i Ikast-Brande området gennem inklusion og fasthol-

delse af ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet vil 

gennemføre virksomhedsrettede aktiviteter, som skal forbedre virk-

somhedernes forudsætning for at indsluse og fastholde udsatte bor-

gere. Virksomhedsnetværk bestående af 1-2 kernevirksomheder og 

6-8 tilknyttede modtagervirksomheder skal udgøre rammen for træ-

ning, indslusning og fastholdelse af deltagerne i projektet. 

Virksomhedsøvebaner - 

på vej i fleksjob 

 

Tilsagnsbeløb: 3.993.040 

kr. 

Aarhus Kommune, 

Center for Fleksjob og 

Særlige Virksomheds-

indsatser 

Projektets mål er at understøtte social inklusion af udsatte fleksjob-

visiterede ledige med særlige udfordringer i Aarhus Kommune. 

Dette sker via træning af faglige og sociale kompetencer via øveba-

ner hos private virksomheder fortrinsvist inden for detailhandel og 

lager. Under øvebaneforløbene matches deltagerne med virksomhe-

der med henblik på efterfølgende beskæftigelse. Under det efterføl-

gende ansættelsesforløb følges deltagerne i en periode for at under-

støtte en fastholdelsesindsats. 

Plads til Flere 

 

Tilsagnsbeløb:3.195.380 

kr.  

Kalundborg Kom-

mune, Jobcenter Ka-

lundborg 

Projektet har til formål at afhjælpe rekrutteringsudfordringer blandt 

ca. 50 virksomheder i Kalundborg-området, hvilket sker gennem op-

træning, indslusning og fastholdelse af udsatte borgere i virksomhe-

derne. Projektet er geografisk afgrænset til Region Sjælland, hvor 

projektet retter sig mod at sikre arbejdskraft via inklusion til virk-

somheder i detail, rengøring, SOSU, transport og logistik samt indu-

stribranchen. 

Varig tilknytning til ar-

bejdsmarkedet 

 

Tilsagnsbeløb: 

7.790.024,33 kr.  

Coro Co-Lab Roskilde 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 kompetenceudvik-

ling 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 

 
Tilsagnsbeløb: 

8.268.301,34 kr. 

CABI, Center for Ak-

tiv Beskæftigelses Ind-

sats 

Projektet har fokus på at (re-)integrere psykisk sårbare mennesker på 

arbejdsmarkedet. Dette gøres via et tæt samarbejde mellem de delta-

gende socialøkonomiske virksomheder og øvrige socialøkonomiske 

og ordinære virksomheder, hvor de psykisk sårbare i et håndholdt og 

koordineret forløb gradvist vil udvikle deres kompetencer, gennem-

føre praktik og opnå løntimer. 
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Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Rummelig Genstart 

 

Tilsagnsbeløb: 9.997.500 

kr. 

Projekter iMidt 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 konse-

kvens af COVID-19 er i fare for eller igen er uden for arbejdsmarke-

det. Projektet indeholder desuden aktiviteter med det mål at skabe 

nye rummelige arbejdspladser gennem socialøkonomiske virksom-

heder 
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