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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om tillægsbevillinger til projek-

ter, som kan målrette aktiviteter til ukrainske flygtninge. Der er afsat en pulje på i alt 

44 mio. kr. til indsatsen, heraf 24 mio. kr. fra Socialfonden og op til 20 mio. kr. de-

centrale erhvervsfremmemidler. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 21. juni 2022 at prioritere restmid-

lerne i socialfondsprogrammet til tillægsbevillinger til eksisterende erhvervsfremme-

projekter til aktiviteter målrettet indslusning af ukrainske flygtninge på det danske 

arbejdsmarked.  

 

Midlerne blev besluttet anvendt ved direkte tildeling af tillægsbevillinger til eksiste-

rende socialfondsprojekter, der i forvejen har fokus på at hjælpe borgere ind på ar-

bejdsmarkedet – fx via såkaldt social inklusion eller virksomhedsrettede kompeten-

celøft. Disse projekter skal med en tillægsbevilling inddrage ukrainske flygtninge i 

deres målgruppe og dermed knytte tilkommende ukrainske flygtninge til det danske 

arbejdsmarked.   

 

Løsning 

Sekretariatet har vurderet den eksisterende projektportefølje under socialfondspro-

grammet ud fra fem kriterier, jf. bestyrelsens procedure for udmøntninger af tillægs-

bevillinger. De højest scorende projekter, der vurderes relevante for en indsats mål-

rettet ukrainske flygtninge, er blevet kontaktet og tilbudt at indsende en anmodning 

om tillægsbevilling. Sekretariatet har kontaktet seks projekter, hvoraf fire projekter 

har indsendt en anmodning om tillægsbevilling. Alle tillægsanmodningerne indstilles 

til tillægstilsagn med en samlet støtte på i alt op til 21,3 mio. kr. Det drejer sig om 

følgende projekter, hvor ansøger står i parentes. 

 

• Varig tilknytning til arbejdsmarkedet – ny helhedsorienteret model (Coro-

lab) - Scorer 15 ud af 20 point 

• Jobsporet (Ikast-Brande Kommune) - Scorer 15 ud af 20 point 

• Rummelig Genstart (Projekter iMidt) - Scorer 15 ud af 20 point 

• Morgendagens Ressourcer – MORE (Tietgen) - Scorer 15 ud af 20 point 

 

På tværs af projekterne tilbydes en bred vifte af forskellige aktiviteter og indsatser, 

der alle har til formål at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet. Det kan fx være at 

øge flygtningenes kendskab til dansk arbejdsmarkedskultur, forberede virksomheder 

på at modtage ukrainske flygtninge, basale it-kundskaber og undervise deltagerne i 

virksomhedsrettet dansk og engelsk. Projekterne rummer også forskellige deltager-

målgrupper. Projekterne har fx indsatser for borgere med forskellige arbejdserfarin-

ger og uddannelsesbaggrunde såvel som borgere uden arbejdsmarkedsrelevante kom-

petencer. Indsatserne kan være inden for bestemte brancher, kan bestå af tilbud om 

relevante kurser eller være skræddersyet håndholdte indsatser med borgeren i cen-

trum. Det bemærkes, at med de indstillede tillægsbevillinger igangsættes aktiviteter i 
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alle dele af landet på nær i Hovedstaden og på Bornholm. Med de indstillede tillægs-

bevillinger er det forventningen, at de ukrainske flygtninge opnår arbejdsrelevante 

kompetencer, der på kort sigt bringer dem nærmere det danske arbejdsmarked og på 

længere sigt giver dem kompetencer og netværk, der er værdifulde i genopbygningen 

af deres hjemland, når det igen er muligt for de tilrejsende at vende hjem. 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 4.3.2, der giver et overblik over tillægsanmodnin-

gerne, herunder ansøgte beløb, geografisk dækning, samlet score og indstilling til 

tillægstilsagn. Tillægsanmodningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for 

bestyrelsen i Admincontrol. 

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der i mindre grad være behov for opføl-

gende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tillægstilsagn, herunder om akti-

viteter og budget. Sekretariatet har undersøgt muligheden for at erstatte de ansøgte 

decentrale erhvervsfremmemidler med EU-midler, således at tilskudsmidlerne til til-

lægsbevillingerne udelukkende udgøres af EU-midler. Herved anvendes en større an-

del af de resterende EU-midler og samtidig frigøres 7,8 millioner kr. af de decentrale 

erhvervsfremmemidler, der kan prioriteres til andre indsatser. Sekretariatet forventer 

at foretage denne tilpasning i forbindelse med udstedelse af tillægstilsagnene. Æn-

dringerne vil ikke have nogen praktisk betydning for projekterne og deres gennem-

førsel.  

 

Endeligt tillægstilsagn forventes udstedt i oktober. 

 

Kommunikation  

Sekretariatet giver ansøgerne en servicemeddelelse om tilsagn og publicerer presse-

meddelelse om bestyrelsens beslutning umiddelbart efter den skriftlige høring. Det 

overordnede budskab i kommunikationen vil være, at Ukraine-indsatsen både adres-

serer det aktuelle behov for at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked, hvor 

der i vid udstrækning er brug for ekstra hænder, og samtidig bidrager til relevant 

opkvalificering til brug ved genopbygningen af hjemlandet samt at projekterne i vi-

dest muligt omfang koordineres med allerede eksisterende danske indsatser rettet 

mod hjælp til ukrainske flygtninge. Udover citat fra formanden indgår to af de støt-

tede projekter i pressemeddelelsen. 

 
Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen 

• Godkender vedlagte indstillinger i bilag 4.3.2. (oversigtsnotat) 
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