Uddybende bilag vedr. projektet:
”JEPS, Job Engagement, Personlig udvikling
og Social inklusion”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

17/43965
JEPS – Job, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion
AOF Center Fyn
Vestergade 23
5700 Svendborg
Lone Dreyer
26124809
id@aofcenterfyn.dk
Svendborg
20209518

Ansøgers beskrivelse af projektet:

De tre AOF Centre i Syddanmark søger om støtte til at udvikle og
gennemføre beskæftigelsesrettede forløb for udsatte ledige langt
fra arbejdsmarkedet. Projekt JEPS vil igennem en målrettet indsats sikre, at mange af de ledige borgere mellem 25 og 40 år i 6
kommuner i Region Syddanmark kommer i arbejde, herunder i
særlig grad kontanthjælpsmodtagere, borgere, som ikke har opnået 225 timers ordinært arbejde samt gruppen af borgere, som
er faldet ud af systemet, og som der ikke er en forpligtigelse i
kommunerne til at tilbyde aktiviteter. Projekt JEPS vil dokumentere, at en indsats for disse målgrupper kan tjene sig ind. Endvidere vil de 6 deltagende kommuner optimere og afprøve nye styring- og organisationsmodeller for arbejdet med målgruppen i
den enkelte kommune.
AOF centrene har hver for sig en mangeårig erfaring med beskæftigelsesrettede forløb for udsatte borgere, og i dette projekt
vil man med baggrund i AOFs erfaringer med forløb for denne
målgruppes borgere projektet tilbyde hver enkelt deltager en
såkaldt Banebryder, der som gennemgående
professionel kontaktperson og vejleder skal sikre en håndholdt,
struktureret og koordineret indsats. Banebryderen skal medvirke
til afklaring af eksisterende kompetencer og ressourcer hos den
enkelte deltager og skal ligeledes afklare de komplekse barrierer,
der måtte være for et kommende beskæftigelsesperspektiv og
målrettet indsats mod beskæftigelse. Banebryderen skal til dels
arbejde med at øge den enkelte deltagers strategier til selvstændig handling og aktion rettet mod de individuelle barrierer, fx.
misbrug, dårlig økonomi, social situation, familiære barrierer.
Projektet kombinerer kognitiv træning og aktionslæring, hvor
kognitiv træning har fokus på at træne og oparbejde kognitive
kompetencer såsom hukommelse, koncentration, overblik, initiativ, del til helhed og struktur. Det er erfarings- og forskningsmæssigt bevist, at den kognitive træning og samlede progression
underbygges bedst gennem praksisrelaterede handlinger i hver-

dagsaktiviteter og beskæftigelse. Derfor kombinerer projektet
kognitiv træning med aktionslæring. Aktionslæring målrettes barrierer med væsentlig betydning fir den enkelte deltagers beskæftigelsesrettede forløb.
I alt vil projektet indledningsvist i tæt samarbejde med 6 kommuner i Region Syddanmark screene 625 deltagere og herefter
visiteres i alt 550 deltagere til et 26-ugers indslusningsforløb med
fokus på afklaring, kompetenceudvikling gennem kognitiv træning, koordineret indsats og forløb med banebryderen, herunder
kompetenceudvikling gennem aktionshandling og aktionslæring,
hvor borgerens erfaringer, forandringsønsker og beskæftigelsespotentiale er omdrejningspunkt i alle beskæftigelsesrettede
aktioner. 450 af deltagerne vil som en del af indslusningsforløbet
komme i praktik i private virksomheder, andre vil få kompetenceløft gennem f.eks. OBU, FVU eller relevante AMU-kurser. Efterværn integreres som en del af banebrydernes arbejde i projektperioden og deltager er på den måde fortsat en del af et koordineret samarbejde med en målsætning om fortsat aktiv
beskæftigelsesrettet indsats og fastholdelse i job/uddannelse.
Med efterværn vil projektet sørge for en kontinuerlig håndholdt
indsats med fortsat fokus på varig beskæftigelse for deltagerne.
Projektets effekter er,
- 175 deltagere har opnået beskæftigelse efter deltagelse i
indslusningsforløbet, - 5 deltagere vil opnå beskæftigelse i socialøkonomiske
virksomheder
- 375 deltagere er ikke i beskæftigelse, men fortsat jobsøgende efter deltagelse i indslusningsforløbet
- 225 deltagere som har gennemført indslusningsforløb og
opnået beskæftigelse med efterværn som fortsat indsats
er fortsat i beskæftigelse 6 måneder efter deltagelse i
JEPS.
Partnere og deres
roller i projektet:

Ansøger:
1. AOF Center Fyn, CVR: 20209518
Økonomiske partnere:
2. AOF Center Sydjylland, CVR: 59603914
3. AOF Syd, CVR: 72968212
De tre AOF centre medfinansierer og ansætter hver én banebryder samt én ekstern konsulent som underviser. Øvrig dokumentation og administrative opgaver er centreret ved ansøger og
projektansvarlige AOF Center Fyn.
4. Jobcenter, Vejen Kommune, CVR: 29189838
5. Aabenraa Kommune, CVR: 29189854
6. Jobcenter Esbjerg Kommune, CVR: 29189803
7. Jobcenter, Svendborg Kommune, CVR: 29189730
8. Haderslev Kommune, CVR: 29189757
9. Faaborg-Midtfyn Kommune, CVR: 29188645
Kommunerne medfinansierer og medvirker til screening og visitation samt løbende dialog om den enkelte deltagers forløb. Derudover indgår kommunerne i en styregruppe og en dialog omkring

udvikling af metoder og indsatser overfor målgruppen, der fører
til varig beskæftigelse.
Projektstart/projektslut:

01-09-2018

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:

30-09-2021

Bred indsats: Social Inklusion
Socialfonden, prioritet 3.1.B. Indslusningsforløb og
socialøkonomiske virksomheder

Hovedaktiviteter:

Output:

Resultater / effekter på kort
og på langt sigt:

Screening og visitation

625 deltagere screenes og
550 deltagere starter op i et
indslusningsforløb.

550 gennemfører et indslusningsforløb.

Indslusningsforløb og kompetenceudvikling mod job
Praktik

450 starter op i en praktik

Efterværn

330 deltagere oplever en
opfølgning 6 måneder efter,
at de er trådt ud af projektet med henblik på at fastholdelse i beskæftigelse.

5 deltagere er beskæftiget i
socialøkonomiske virksomheder, umiddelbart efter
deltagelsen.
175 deltagere er beskæftiget, herunder som selvstændige, umiddelbart efter
deltagelsen.
360 deltagere er erhvervsinaktive deltagere, der er i
gang med at søge arbejde,
umiddelbart efter deltagesen.
225 deltagere i beskæftigelse, herunder som selvstændige, 6 måneder efter deltagelsen.
110 deltagere, der i løbet af
projektperioden er i job
med løntilskud frem mod
ordinær beskæftigelse.

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

Ansøgt:
38.110.063,18 kr.
19.055.031,59 kr.
0,00 kr.

Procent:
100,00
%
50,00 %
0,00 %

4.133.680,59 kr.

10,85 %

Nærmere beskrivelse:

Socialfonden

Her består 169.575,00 kr.
af kommunal egenfinansiering i form af timer til
standardsats,

1.897.265,30 kr. af kommunal medfinansiering i
form af kontanter, og
2.066.840,29 kr. af privat
egenfinansiering fra de tre
AOF centre i form af timer.
Finansiering via deltagerunderhold

14.921.351,00 kr.

39,15 %

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
38.110.063,18 kr.

Procent:
100,00 %

Nærmere beskrivelse:

19.055.031,59 kr.
0,00 kr.

50,00 %
0,00 %

Socialfonden

4.133.680,59 kr.

10,85 %

Her består 169.575,00 kr.
af kommunal egenfinansiering i form af timer til
standardsats,
1.897.265,30 kr. af kommunal medfinansiering i
form af kontanter, og
2.066.840,29 kr. af privat
egenfinansiering fra de tre
AOF centre i form af timer.

Finansiering via deltagerunderhold

14.921.351,00 kr.

39,15 %

Kommentarer til budget og finansiering: -

Statsstøttevurdering:
Det vurderes, at der er et marked for de undervisningsaktiviteter, der indgår i indslusningsforløbene, hvorfor disse aktiviteter tilkøbes ved eksterne konsulenter på markedsvilkår.
Ellers vurderes der ikke at være tale om aktiviteter, der indebærer statsstøtte i nærværende projekt.

Har projektet et særligt yderområdefokus:
Nej. Projektet har ikke et særligt yderområdefokus, men i projektet deltager Svendborg og Aabenraa kommune, der er defineret som værende yderområdekommuner.

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
Det er en kritisk antagelse, at der sker den ønskede visitation af deltagerne fra kommuneren, så de forventede output og effekter opnås.
Det er en kritisk faktor, at der fortsat er en samfundskonjunktur, der fordrer faglært så-

vel som ufaglært arbejdskraft ligesom beskæftigelsespolitiske initiativer såsom jobpræmie, rådighedskrav, kontanthjælpsloft mv. har betydning for målgruppens samlede beskæftigelsesmæssige perspektiv.
Udover ansøgers kritiske faktorer, er det en kritisk faktor, om projektet kan leve op til
puljen for social inklusions krav om forankring af indsatsen. Desuden er det en kritisk
faktor, om projektet med den kontinuerligt håndholdte efterværns-indsats vil levere den
forventede langsigtede effekt, hvor det angives, at 225 deltagere ud af de 550, som har
gennemført indslusningsforløbet, forventes at være i ordinær beskæftigelse 6 måneder
efter, at projektet er afsluttet.
Sekretariatet vurderer, at projektet i sin ansøgning har begrundet, hvordan de vil sikre
opfyldelsen af de kritiske faktorer. Det fremgår i den sammenhæng, at kommunerne tager medejerskab i projektet og ser et potentiale heri. Der er et tæt samarbejde med
kommunerne, hvor man i projektet delvist frikøber kommunale medarbejdere til at bidrage til screening, visitering og løbende sparring omkring metoden. Både projektets
realisering af effektmålene og imødekommelsen af Vækstforums krav om, at forankring
skal være en integreret del af projekter, der får støtte fra puljen til social inklusion, er
altså afhængig af et stærkt engagement i kommunerne. Det vurderes på den baggrund,
at det er sandsynliggjort, at projektet vil kunne levere en relativt høj effekt på kort sigt,
men at det ikke er sandsynliggjort, at de langsigtede effekter bliver så høje, som ansøger
angiver.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Ansøgningens relation til den brede indsats’ krav/puljens krav:
Projektet er en bred indsats, der er søgt under puljen for social inklusion. Projektet
ønsker via indslusningsforløb i samarbejde med kommuner og private virksomheder at
øge beskæftigelsen blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det vurderes, at der
er overensstemmelse mellem projektindholdet og puljens krav.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Sekretariatet vurderer, at aktiviteterne og sammenhængen til output og effekter er
logisk opbygget, og at det er sandsynliggjort, at effekterne kan realiseres. Det er dog
ikke sandsynliggjort, at de langsigtede effekter bliver så høje, som ansøger angiver.
Det er af afgørende betydning, at de involverede kommuner er stærkt engagerede i
projektet, og at de ser et potentiale i samarbejdsmodellen. Der er et tæt samarbejde
med kommunerne ift. deltagelse i screening, visitation, opfølgningssamtaler samt styregruppemøder.
Projektets målgruppe:
Målgruppen er udsatte kontanthjælpsmodtagere mellem 25-40 år, der har ringe eller
ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere er målgruppen personer, der aktuelt
er uden for arbejdsmarkedet, og som ikke har opfyldt rådighedskravet i forhold til 225
timers reglen. Projektet argumenterer for, at eftersom refusionsreglerne forventes ændret kan det være nærliggende for kommuner at nedprioritere indsatsen for netop
denne målgruppe. Gruppen af borgere, som er faldet ud af systemet, og som der ikke
er en forpligtigelse i kommunerne til at tilbyde aktiviteter, er ligeledes vigtig at fokusere på, da der fremover vil der blive behov og brug for alle borgere, der kan arbejde.
Målgruppen vurderes at være relevant og i overensstemmelse med indsatsområdet.
Relevante tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Der etableres virksomhedspraktikker i relevante virksomheder hovedsageligt i de del-

tagende kommuner - herunder typisk små og mellemstore virksomheder, som ikke i
forvejen har samarbejdsaftaler med deres kommune. AOF har et stort og veletableret
virksomhedsnetværk, opbygget igennem mange år og mange projekter og forløb, som
AOF har været anden aktør på for kommunerne.
Offentlig-private partnerskaber:
Der er tale om et delvist offentligt privat samarbejde, idet kommunerne og AOF Centrene, herunder de socialøkonomiske virksomheder i regi af AOF, indgår samarbejde
om indslusningsforløb, der jf. ovenfor også rummer et samarbejde med private virksomheder omkring praktikpladser, for de udsatte borgere med henblik på at bringe
dem tættere på arbejdsmarkedet.
Samordning og koordinering:
Projektet vil søge at koordinere med og drage erfaringer fra lignende tiltag på området, herunder de erfaringer som man eksempelvis har med kognitiv træning som en
del af beskæftigelsestiltag i kommunerne.
Fokusering:
Der er tale om en geografisk bred regional satsning, idet der etableres afdelinger flere
steder i regionen, herunder i yderområde kommuner.
Vækst i yderområder:
Projektet har ikke et særligt yderområdefokus, men i projektet deltager Svendborg og
Aabenraa kommune, der er defineret som værende yderområdekommuner.
Bæredygtighed:
Projektet har ikke et særligt fokus på bæredygtighed.
Samfinansiering:
Projektet er samfinansieret, idet AOF centrene samt de 6 involverede kommuner bidrager med medfinansiering.
Additionalitet:
Det vurderes, at projektet er additionelt, fordi projektets aktiviteter om et håndholdt
indslusningsforløb, praktik og efterværn er supplerende i forhold til de aktiviteter, som
projektets partnere normalt gennemfører uden medfinansieringen fra EU.

