Vækstforum Hovedstaden
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Vedrørende ansøgning til projekt: ”Jobværkstedet – virksomhedsrettet forløb for nyankomne flygtninge”
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sprogcentret Hillerød har søgt 6,1 mio. kr. fra EU’s Socialfond til gennemførelse af projektet ”Jobværkstedet – virksomhedsrettet forløb for nyankomne flygtninge”.
INDSTILLING
Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller til, at Vækstforum


giver afslag på ansøgningen

SAGSFREMSTILLING
Fakta
Projekttitel:
Ansøger:
Partnere:

Samlet projektbudget:
Ansøgt EU-støtte:
Projektperiode:

Jobværkstedet – virksomhedsrettet forløb for nyankomne
flygtninge
Sprogcenter Hillerød
Jobcenter Fredensborg, Jobcenter Hillerød, Jobcenter Helsingør, Jobcenter Allerød, Kooperationen, ATP,
Plantorama
13.763.088 kr.
6.132.688 kr. fra Socialfonden, indsats vedr. Inklusion via
uddannelse og beskæftigelse
1-5 -2015 til 31-10-2017.

Baggrund og formål
Projektet har til formål at udvikle en helhedsorienteret og understøttende indsats i
samarbejde med kommuner og virksomheder for at optimere nyankomne flygtninges
integration og indslusning på det danske arbejdsmarked, så de hurtigst muligt kan blive
selvforsørgende og dermed bidrager til vækst i regionen.
Der har gennem de sidste år været et stigende antal nyankomne flygtninge både i
Danmark og i Region Hovedstaden. Alene Sprogcenter Nordsjælland har p.t. 413. Hovedparten er mellem 25 og 35 år.
Projektet har fokus på de nyankomne flygtninge, som har kort eller ingen uddannelse
og derfor behov for særligt tilrettelagte indslusningsforløb. Fælles for dem er, at de ikke har tilknytning til, og at de har et ønske om at komme på arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt har de ikke indsigt i, hvordan det danske samfund fungerer og har heller
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ikke de sproglige og faglige kvalifikationer, der skal til for at få et arbejde. De står derfor langt fra arbejdsmarkedet. Der er stor risiko for, at de bliver marginaliserede og ender på offentlige ydelser, hvis der ikke sættes ind med en understøttende indsat.
Ifølge Integrationslovens § 23 skal kommunerne give tilbud om 1) vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik og 3) ansættelse med løntilskud. Tilbuddene kan bestå
af forskellige forløb og tilbud. P.t. tilbyder de 10 kommuner i Nordsjælland ordinær
danskundervisning og praktik, idet omfang borgeren er rimelig selvhjulpen, og virksomhederne kan rumme dem. Der er ikke tilbud om en indsats, der koordinerer dansktilegnelse og vejledning med praktik.
Ansøger oplyser, at de nyankomne flygtninge har kontakt med mange forskellige myndigheder og aktører, som kræver en koordinerende indsats, hvilket kommunerne ikke
har ressourcer til. Kommunerne efterlyser udvikling af et best practise forløb, der koordinerer og samler trådene mellem jobcenter, sprogcenter, virksomhed og borger.
Aktiviteterne for flygtninge sker i forløb på 22 uger. Deltagerne er 2 dage på dansk uddannelse (betalt af kommunerne) og 3 dage i virksomhedsrettet forløb. I de første 4
uger sker en realkompetencevurdering, vejledning og praktikforberedelse. I de følgende 4 uger en gradvis indslusning på praktik stedet. De følgende 13 uger foregår i praktik
med tilknyttet sprogmentor. Undervejs indgår 3 dages AMU-kursus.
Resultater og effekter
Over 2,5 år opstarter projektet 12 hold med 12 deltagere i alt 144. Heraf forventes 115
at gennemføre deres praktik, og de 38 forventes at få indslusnings- eller deltidsjob, 38
går på en kortere erhvervsuddannelse og 39 er kommet tættere på arbejdsmarkedet.
Ansøger forventer gennem projektet at etablere en ”best practice”, som efterfølgende
kan tilbydes kommunerne.
Økonomi
Projektets budget er på 13,7 mio. kr. som finansieres via:

EU-støtte
6,1 mio. kr.

Deltagerunderhold
6,3 mio. kr.

Kommunal medfinansiering 0,9 mio. kr.

Sprogcenteret
0,4 mio. kr.
Sekretariatets vurdering
Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens
input er medtaget i sekretariatets vurdering.
Projektet understøtter målene i regionens nuværende og kommende erhvervsudviklingsstrategi, som blandt andet vil investere i bedre inklusion af borgere på kanten af
arbejdsmarkedet.

Side 2

Projektet passer godt ind i rammerne for socialfondsprogrammets indsats vedrørende
Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder under Inklusion og beskæftigelse, men det er sekretariatets vurdering, at de foreslåede aktiviteter ikke er tilstrækkeligt additionelle i forhold til de forløb og tilbud, som kommunerne tilbyder med henblik
på f.eks. kompetenceafklaring og praktikforløb. Socialfondsmidlerne skal anvendes til
en indsats, der supplerer initiativerne i de forskellige nye reformer, samt eksisterende
nationale, regionale og lokale initiativer.
De indslusningsforløb for flygtninge, som kan støttes med socialfondsmidler, skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter, og for at øge sandsynligheden for at
få effekt af indsatsen er der krav om, at private virksomheder deltager i forløbene.
Denne inddragelse og forberedelse af private virksomheder er p.t. svagt underbygget i
ansøgningen. Der mangler ligeledes en beskrivelse af indsatsen for, at de deltagende
flygtninge bliver tilbudt mere permanent arbejde.
En række jobcentre deltager som partnere i projektet og har til opgave at visitere flygtninge til projektet. Herudover er de kommunale engagement – i form af kontant medfinansiering eller arbejdstimer – ret svagt.
Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til afslag.
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