Uddybende bilag vedr. projektet: ”Social inklusion af
udsatte flygtninge”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

16/12634
Social inklusion af udsatte flygtninge
Integrationsnet i Kolding
Nytorv 2,
6000 Kolding
Else-Marie Ringgaard
28119669
else-marie.ringgaard@drc.dk
Kolding
20699310

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Med projektet ”Social inklusion af flygtninge på syddanske virksomheder” ønsker
et stærkt partnerskab mellem Kolding Kommune, Integrationsnet og Business
Kolding at inkludere udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med
små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.
Projektets målgruppe er nyankomne flygtninge med særlige udfordringer, såsom
traumer, sociale, fysiske og psykiske barrierer, som på forskellig vis er en hindring
for at blive inkluderet på det danske arbejdsmarked.
Vi skaber et ”Place and Train”-forløb, hvor kompetenceudvikling på en
virksomhed samtænkes med en dedikeret indsats omkring de sociale og psykiske
udfordringer. Dette sker med respekt for individuelle, helbredsmæssige
begrænsninger og relevante traumebehandlingsbehov samt med fokus på at
tilbyde relevant støtte og coaching ude i virksomheden, fremfor i forløb før
borgeren bliver tilknyttet i virksomheden. Ydermere kobles en mentor på den
enkelte flygtning for at sørge for en sammenhæng i indsatsen, og samtidig at
sikre, at der altid er en ”livline” for den enkelte. Herudover klædes
virksomhederne på til opgaven gennem en support-service, hvor de kan få hjælp
og vejledning. Også til akutte problemstillinger.
Nytænkningen i projektet er kombinationen af et Place and Train-forløb,
mentoring og support-service for virksomheder – en kombination, hvor der er
gode erfaringer med enkeltdelene, men hvor den særlige sammensætning skal
afprøves i praksis.

Partnere og deres
roller i projektet:

Metoden skal på sigt implementeres bredt i Syddanmark hos følgende
interessekommuner: Billund, Fredericia, Haderslev og Vejle samt i det
sønderjyske: Aabenraa, Sønderborg, Tønder og slutteligt på Fyn: Middelfart.
Projektets erfaringer formidles yderligere gennem Integrationsnets kommunale
netværk med 82 deltagende kommuner ved hjælp af workshops og gennem en
afsluttende konference.
Ansøger:
1. Integrationsnet i Kolding, Kolding, CVR: 20699310
Projektledelse, styring og administration – indholdsmæssigt såvel som
økonomisk. Facilitering og koordinering af halvårlige styregruppemøder og
ugentlige SCRUM-møder for projektgruppen. Medfinansierer i form af timer.
Økonomiske partnere:
2. Jobcenter Kolding, Kolding, CVR: 29189897

Medfinansierer i form af en deltidsprojektmedarbejder samt bidrager med
varetagelse af myndighedsopgaven for den enkelte borger, deltagelse i
styregrupper, metodeudvikling og formidling, kontakt til relevante
virksomhedskontakter, spredning af metoder til interessekommuner.
3. Business Kolding, Kolding, CVR: 87081214
Medfinansierer i form af en projektmedarbejder 50 timer/årligt samt bidrager med
kontakt til Kolding Kommunes erhvervsliv via formidling og netværk, skabe
relevante og konkrete virksomhedskontakter, deltagelse i styregruppemøder,
input til metodeudvikling og formidling.

Øvrige
netværksdeltagere:

4. Syddanske små og mellemstore virksomheder
Tager en flygtning i praktik med mulighed for en jobåbning. Ansøger tilvejebringer
12 interessetilkendegivelser inden den 8. juni 2016.
Interessetilkendegivelser forligger fra følgende netværksdeltagere:
Aabenraa Jobcenter
Billund Erhvervsfremme
Billund Kommune
Fredericia kommune
Business Fredericia
Middelfart kommune (Job- og vækstcenter)
Middelfart Erhvervscenter
Vejle kommune
Sønderborg kommune
Herudover foreligger interesseerklæringer fra 12 syddanske små og mellemstore
virksomheder.

Projektstart/projektslut:

01-10-2016

01-10-2019

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

Bred indsats: Pulje vedrørende Vækstforums
indsats for nyankomne flygtninge
Socialfonden prioritet 3, inklusion via uddannelse
og beskæftigelse

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Ansøgte
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Ansøgt:

Finansiering via
deltagerunderhold
Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Indstillede

13.305.873,24

Procent:
100%

6.652.936,62

50%

0

0%

2.245.936,62

16,88%

4.407.000

33,12%

13.305.873,24

Procent:
100%

6.652.936,62

50%

Indstillet:

Nærmere beskrivelse:

Kolding Kommune, Business
Kolding, Integrationsnet og de
deltagende virksomheder
medfinansierer i form af timer.
Deltagernes timer.

Nærmere beskrivelse:

strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

0

0%

2.245.936,62

16,88%

4.407.000

33,12%

Finansiering via
deltagerunderhold

Kolding Kommune, Business
Kolding, Integrationsnet og de
deltagende virksomheder
medfinansierer i form af timer.
Deltagernes timer.

Kommentarer til budget og finansiering:
Finansieringen afhænger af, at der indgår tilstrækkeligt med flygtninge som deltagere i forløb. Det
vurderes som sandsynligt, at 144 flygtninge vil kunne starte på et forløb, og at 100 vil kunne fuldføre det.
Statsstøttevurdering:
Det vurderes, at de deltagende virksomheder i projektet ikke får en konkurrencemæssig eller økonomisk
fordel ved at tage en flygtning ind i et indslusningsforløb. Indsatsen er at betegne som social inklusion,
hvor målgruppen løftes til på sigt at indgå på det syddanske arbejdsmarked. De deltagende virksomheder
investerer tid og ressourcer i løftet af den enkelte potentielle medarbejder i løbet af projektet. Det
vurderes derfor, at der ikke er tale om statsstøtte i det pågældende projekt.
Har projektet et særligt yderområdefokus:
Nej.
3. Uddybende vurdering:
Projektets kritiske antagelser:
· At komme hurtigt ud på en virksomhed og i meningsfuld aktivitet styrker en integration af udsatte,
nyankomne flygtninge på arbejdsmarkedet.
· At 100 flygtninge gennemfører deres Train and Place-forløb.
· At 100 virksomheder tager en flygtning i praktik.
· At 40 er i beskæftigelse 6 måneder efter projektets afslutning.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Eksisterende forskning og erfaringer i praksis viser, at traumatiserede og psykisk sårbare i rette
beskæftigelsestilbud oplever højere grad af mening og sammenhæng i eksiltilværelsen. Flere konkrete
metoder har haft dokumenteret effekt på målgruppens beskæftigelsesgrad, og der er evidens for, at det
giver betydelige beskæftigelsesgevinster for psykisk syge, hvis de får en place-then-train indsats fremfor
en train-then-place. Herudover har ansøger bred erfaring og succes med integration af flygtninge på
arbejdsmarkedet, og får ifølge en evaluering fra LG Insigt næsten dobbelt så mange i job sammenlignet
med andre aktører på området.
Ansøgningens relation til puljens krav:
Ansøgningen er en bred indsats, der vurderes at leve op til kravene i puljematerialet vedrørende
Vækstforums indsats for nyankomne flygtninge. Målgruppen er præcist nyankomne flygtninge med
særlige udfordringer som eksempelvis traumer. Formålet er at løse problemstillingen med integration af
nyankomne flygtninge på det syddanske arbejdsmarked, hvilket skal ske i tæt samarbejde med
virksomhederne og ud fra et hensyn til virksomhedernes behov for arbejdskraft. I projektet kombineres 3
metoder, der er gode erfaringer med enkeltvis, men hvor kombinationen heraf skal testes på den
specifikke målgruppe. Metoden intenderes spredt ud til andre geografier og kommuner i Region
Syddanmark undervejs i projektet, hvis det viser sig, at kombinationen faktisk virker i praksis.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske
antagelser:
Det vurderes, at effektkæden er opsat med en logisk sammenhæng, understøttet af evidens fra tidligere

erfaringer og eksisterende forskning.
Effektkæden rummer tre kritiske antagelser:
1. 100 flygtninge gennemfører deres train-and-place forløb. Det vurderes godtgjort, at dette er
muligt, idet indslusningsforløbet er veldefineret og velbegrundet. Forløbet består af elementerne
screening, kompetenceudvikling og teamsessions, der samlet skal sikre den enkelte flygtning får
et individuelt tilrettelagt forløb tilpasset den enkeltes kompetencer, behov og muligheder.
Forløbet vurderes at rumme relevante elementer samt konkrete værktøjer, der støtter op om den
enkeltes integration på arbejdsmarkedet. Det vurderes, at forløbet tager højde for, at den enkelte
flygtning og dennes situation ikke er statisk, og at forløbet tager højde for de problemer, der kan
dukke uventet op for den enkelte flygtning i forbindelse med målgruppens særlige udfordringer,
herunder traumer.
2. 100 virksomheder tager en flygtning ind i praktik. Denne antagelse vurderes at være central
for projektet, idet involvering af virksomheder er et bærende ben i den beskæftigelsesrettede
tilgang, projektet arbejder med. Det vurderes sandsynliggjort, at det er muligt at engagere
tilstrækkeligt med syddanske virksomheder. Virksomhedernes nås via projektpartnernes
eksisterende virksomhedsnetværk, hvor projektet for at få virksomheder til at tage en flygtning i
forløb har et særligt fokus på den enkelte flygtning som en potentiel arbejdskraftmæssig
ressource.
3. 40 flygtninge er i beskæftigelse 6 måneder efter projektet er afsluttet. Det vurderes at være
et ambitiøst men realistisk mål, at ca. 35 % ud af de flygtninge, der gennemfører en praktik,
kommer i en eller anden form for beskæftigelse. Ansøger har generelt gode erfaringer med at få
målgruppen af nyankomne flygtninge i beskæftigelse, og beskæftigelse tolkes i projektet bredt
som dels ordinær ustøttet beskæftigelse (herunder som iværksætter) dels delvist støttet
beskæftigelse (herunder løntilskud, fleksjob mm.).
Projektets målgruppe:
Målgruppen er nyankomne flygtninge, der tidligst er ankommet i 2014. Der er særligt tale om udsatte
flygtninge, som ikke kan gå direkte i job via allerede eksisterende tilbud, men som på sigt med hjælp af
projektets indsats kan indgå på det syddanske arbejdsmarked. Målgruppen vurderes at være i
overensstemmelse med puljematerialet vedrørende Vækstforums indsats for nyankomne flygtninge.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement, samfinansiering og forankring:
Virksomhedsengagement tilgodeses, idet projektet specifikt søger at få syddanske virksomheder til at
tage flygtninge ind på deres arbejdsplads. Samarbejdet omkring den enkelte flygtning sker afstemt ud fra
den enkelte virksomheds behov og mulige opgavesammensætning. Der sker i projektet en
samfinansiering, hvor såvel Jobcenter Kolding, Business Kolding, Integrationsnet og de deltagende
virksomheder medfinansierer projektet. Projektet og de heri udviklede metoder skal – hvis de viser den
forudsete gavnlige effekt - i løbet af projektperioden forankres i en række andre syddanske kommuner –
jf. netværksdeltagerne anført ovenfor samt udbredes i Integrationsnets kommunale netværk.
Fokusering, samordning og offentlig-private partnerskaber:
Projektet tilgodeser et krav om fokusering, idet projektet lever op til de formulerede specifikke krav i
puljematerialet vedrørende Vækstforums indsats for nyankomne flygtninge. Indsatsen er koordineret i
forhold til andre indsatser – eksempelvis projekt Talent Management under Industriens Fond – samt i
forhold til de forpligtelser, kommunerne allerede har overfor den enkelte flygtning (jf.
trepartsforhandlingerne). Projektet sker i et tæt samarbejde mellem offentlige og private parter, og søger
at udnytte fælles potentialer og skabe en ny løsning i forhold til den sociale og økonomiske udfordring det
er, i) hvis der sker social eksklusion af nyankomne flygtninge; ii) hvis virksomhedernes behov for
arbejdskraft ikke løses.
Internationalisering:
Ikke relevant.
Bæredygtighed:
Kriteriet tilgodeses i forhold til social bæredygtighed, hvor indsatsen skal sikre integration af udsatte
flygtninge og bidrage til en øget erhvervsfrekvens i Region Syddanmark på sigt.

Vækst i yderområder:
Ikke relevant.
Additionalitet:
Projektet vurderes at være additionelt, idet den beskrevne brede indsats i samarbejde mellem
interesseorganisation, private virksomheder og offentlige aktører omkring den specifikke målgruppe ikke
ville finde sted på det givne tidspunkt eller i samme omfang foruden de tildelte midler fra Syddansk
Vækstforum (Socialfonden). Hertil kombineres i projektet tre kendte metoder på en ny måde i et
tværgående samarbejde mellem relevante parter med henblik på at fremme en integration af nyankomne
flygtninge på det syddanske arbejdsmarked. Slutteligt ligger indsatsen ud over det, som kommunen
lovmæssigt er forpligtet til overfor målgruppen.

