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Sammenfatning af CABI rapport
Vækstforum har et mål om at erhvervsfrekvensen i Syddanmark skal øges. I den nye
Strukturfondsperiode skal mindst 20 % af midlerne fra Den Europæiske Socialfond anvendes til at øge
arbejdsudbuddet blandt forskellige særligt udfordrede grupper.
Målgruppen for indsatsen er således personer, der ikke kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet uden
støttende indsats, og hvor den ordinære indsats ikke er tilstrækkelig.
Sekretariatet har derfor anmodet konsulentfirmaet CABI om at foretage en mindre kortlægning i
forhold til målgruppens karakteristika, gode eksempler på social inklusion og eventuelle barrierer for
indsatsen.
Formålet med kortlægningen er at styrke det analytiske videngrundlag i forhold til en indsats for at
fremme social inklusion i Syddanmark.
Rapporten er en kortlægning af social inklusion i Syddanmark. Den indeholder tal og statistik om
udsatte grupper i Syddanmark, cases på best practice samt et oprids af barrierer, som kan stå i vejen
for udsatte personers succesfulde inklusion på arbejdsmarkedet.
Kortlægningen viser, at der er knap 100.000 udsatte personer på de udvalgte offentlige forsørgel
sesydelser i Region Syddanmark. De er fordelt således:
- 16.880 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- 5.151 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
- 55.480 førtidspensionister/personer i skånejob
- 1.759 ressourceforløbsydelsesmodtagere
- 3.544 ledighedsydelsesmodtagere
- 14.882 i fleksjob.
Derudover er der fokus på specifikke udsatte grupper, som går på tværs af ydelseskategorierne. I
Syddanmark er så mange udsatte på offentlig forsørgelse:
- 10.045 udsatte unge under 30 år
- 14.209 indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande
- 3.974 kriminelle
- Ca. 78.000 personer med handicap
- Ca. 6.000 personer med stofmisbrug og et ukendt antal personer med alkoholmisbrug.
Rapporten peger endvidere på, at der er potentiale i, at civilsamfundet inddrages mere i
beskæftigelsesindsatser. 86 pct. af kommunale ledere inden for beskæftigelse mener, at de frivillige
kan gøre en positiv forskel i indsatsen.
Der er ligeledes ifølge rapporten mere potentiale i socialøkonomiske virksomheder. I Syddanmark er
der ifølge en opgørelse fra 2012 45 socialøkonomiske virksomheder, og det estimeres, at de
beskæftiger cirka 1.000 mennesker.
Med det styrkede fokus på området vurderer CABI, at antallet er steget i dag, men der er fortsat
potentiale, fordi den virksomhedsform er særlig velegnet til at få meget udsatte i virksomhedsrettet
forløb.
CABI påpeger, at der bl.a. efterspørges volumen i de socialøkonomiske virksomheder.

Kortlægningen indeholder også cases på best practice samt en oversigt over evidensbaseret viden
om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen. Løntilskud i private virksomheder, virksomhedspraktik,
mentorer, en tidlig og virksomhedsrettet indsats er blandt de effektive instrumenter.
Endelig opstilles en række barrierer for succesfuld inklusion på arbejdsmarkedet, som kan forekomme
hos den enkelte borger, virksomheden eller jobcentret/kommunen.
Se rapporten her: www.regionsyddanmark.dk/dwn447779
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