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1 (Lukket) Status på varslingssag på Martin by Harman

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen
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2 (Lukket) Bestyrelsesmedlemmer Topvirk

Beslutninger:
Udvalget ønsker ikke at være repræsenteret i bestyrelser i socialøkonomiske virksomheder, idet de anser, at 
der kan være en interessekonflikt forbundet hermed. Udvalget vil ikke afvise, at der kan udpeges 
byrådsmedlemmer i bestyrelsen i socialøkonomiske virksomheder.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen.
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3 (Åben) Evaluering af projekt Styrket indsats for og samarbejde med socialøkonomiske 
virksomheder
Sags ID: EMN-2014-00431

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til, at forbedre rammerne for etablering og udvikling af 

bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdspladser til borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet. Frederikshavn Byråd godkendte i april 2015 politikken ”Synliggørelse af 

rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune”. 

I 2014 blev Center for Arbejdsmarked bevilliget projektmidler af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering) til at arbejde med projektet ”Styrket indsats for og samarbejde med socialøkonomiske 

virksomheder”. Projektperioden var fra 1. januar 2015 til 31. december 2015. Aktiviteterne i projektet skulle 

medvirke til, at implementere principperne i den vedtragne politik for området. 

I løbet af projektperioden er følgende resultater opnået:

 Politisk godkendt politik for området

 Politisk godkendt samarbejdsmodel mellem kommunen og socialøkonomiske virksomheder. 

 Intern og ekstern kommunikationsstrategi for at skabe synlighed omkring Frederikshavn Kommunes 

rammebetingelser for styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. 

 En indgang til kommune, hvor alle der har en interesse i socialøkonomi kan henvende sig og få 

kvalificeret vejledning. 

 Der er afholdt 2 arrangementer omkring socialøkonomi. I marts 2015 blev der afholdt et 

informationsarrangement med næsten 100 deltagere og i august 2015 blev der afholdt et 

netværkmøde primært for socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland. 

 Megen god presse i Nordjyske både om ovennævnte arragementer og om de socialøkonomiske 

virksomheder i kommunen. 

 Informationsmateriale om socialøkonomiske virksomheder. Der er udarbejdet en folder, der 

informerer som socialøkonomi. Folderen bruges til at orienterer virksomheder, iværksættere mm. 

omkring virksomhedsformen, målgrupperne for socialøkonomiske virksomheder mm. 

 Samtaler, vejledning og opsøgende kontakt til private virksomheder og potentielle socialøkonomiske 

iværksættere. Herunder afdækning af mulighederne for, at allerede etablerede socialøkonomiske 

virksomheder ønsker at åbne en afdelingen i Frederikshavn. 

 Dialogmøder med andre center omkring socialøkonomi. Der har f.eks. været megen dialog med 

Center for Handicap og Psykiatri omkring indsatsen for §103 beskyttet beskæftigelse.  

 Dialogmøde med indkøbsafdelingen i forhold til samarbejdsmuligheder med socialøkonomiske 

virksomheder. 
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 Stor politisk opbakning til området. Politikerne har været gode ambassadører for arbejdet med SØV 

og har været engagerede både i informationsarrangementer og besøg hos socialøkonomiske 

virksomheder. 

 Informativt og udviklende samarbejde med projektpartnerne.

Generelt har projektet medvirket til, at der er igangsat nogle initiativer, der naturligt kører videre fremadrettet 

som f.eks. en indgang til kommunen samt samarbejdet med Erhvervshus Nord. Der er kommet en større 

bevidsthed og viden om socialøkonomi, og rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i 

Frederikshavn Kommune er blevet synliggjort. Dette gælder både regionalt og landsdækkende, hvor der er 

kommet fokus på Frederikshavn Kommunes indsats for socialøkonomi senest med en invitation til at 

landsdækkende arrangement arrangeret af Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder vedrørende 

den nye udbudslovs betydning for socialøkonomiske virksomheder afholt den 7. december 2015 hos 

Erhvervsstyrelsen i København, hvor strategien for bl.a. Frederikshavn Kommune skulle præsenteres. 

Derudover har projektet inspireret til og dannet grobund for en socialfondsansøgning til et 3 årigt projekt, der 

skal arbejde med udviklingen af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder ”Etablering af 

socialøkonomiske virksomheder”. Trigon A/S er ansøger af projektet i samarbejde med Erhvervshus Nord. 

Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune og Jammerbugt Kommune er samarbejdspartnere i 

projektet. 

Formålet med projektet er følgende: 

 Udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder. Målsætningen er, at der skal 

etableres 5 bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i perioden i hhv. Frederikshavn og 

Jammerbugt Kommune.

 Udvikling af modeller for afknopning fra kommuner/traditionelle virksomheder

 Kortlægning af samhandelsmuligheder mellem kommuner, virksomheder og socialøkonomiske 

virksomheder. 

I projektperioden skal det ligeledes undersøges, om der er efterspørgsel efter og behov for et regionalt 

socialøkonomisk rådgivningscenter. En rådgivningsfunktion målrettet socialøkonomiske virksomheder og 

sociale iværksættere skal altså rumme aspekter af såvel forretningsmæssig som beskæftigelsesrettet og 

social karakter. Disse kompetencer findes i dag ikke samlet i den samme rådgivningsinstans. Viden og 

kompetence på disse tre felter er forankret i tre forskellige enheden hhv. social- og handicap, 

beskæftigelses- og arbejdsmarked samt kommunernes erhvervsrådgivning. I projektet er det hensigten 

løbende at arbejde med lokale og regionale vidensnetværk, hvor projektets viden stilles til rådighed og der 

rådgives ud fra opnåede erfaringer.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

1. tager orienteringen om evalueringen af projektet ”Styrket indsats for og samarbejde med 

socialøkonomiske virksomheder til efterretning”  

2. godkender, at der fremadrettet bruges ressourcer på socialfondsprojektet ”Etablering af 

socialøkonomiske virksomheder” i samarbejde med Erhvervshus Nord og Jammerbugt Kommune. 
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Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen.

Bilag

 Politik Socialøkonomiske virksomheder (524515 - EMN-2014-00431)
 søv folder 29 april (524516 - EMN-2014-00431)
 Kommunikationsstrategi SØV (524749 - EMN-2014-00431)
 Invitation Temadag SØV 060315 (524777 - EMN-2014-00431)
 Invitation Netværksdag SØV (2) (524771 - EMN-2014-00431)
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4 (Åben) Tilbud fra veterancenteret
Sags ID: EMN-2015-50249

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Olav Madsen fra Knivholt Hovedgård og Tina B. Kristensen og Henrik Fenneberg fra Veteran Oasen er 

påbegyndt planlægningen af etableringen af en veterancafé på Knivholt Hovedgård. Olav Madsen stiller 

lokaler til rådighed til caféen/mødestedet for veteranerne. 

Planen er, at caféen skal være åben en gang hver anden uge – på en hverdag fra kl. 17.00 til kl. 20.00 eller 

på en lørdag fra kl. 13.00 til kl.16.00. Der vil altid være minimum to værter på vagt på samme tid, og 

forventningen er, at der kan skabes en pulje af værter, således at de enkelte værter ikke bliver belastet for 

tit. Derudover vil der være en værtsleder, som udarbejder et vagtskema i samarbejde med værterne.

Arbejdet som vært består primært i at klargøre til caféaftner, lave kaffe, stille brød an samt rydde op, når 

caféen lukker. Derudover skal værterne tage imod veteraner og deres pårørende og byde dem velkommen.

Der arbejdes på, at holde et opstartsmøde for veteranerne på Knivholt primo 2016 samt på om det kan give 

synergi, at tænke veteranerne ind i en socialøkonomisk virksomhed. Veteran Oasen har oprettet en

facebookgruppe, der hedder ”Veterancafé Knivholt” for, at gøre opmærksom på tiltaget. Derudover er 

parterne interesserede i at undersøge mulighederne for at ansætte en veterankoordinater for Vendsyssel.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om det skal 

undersøges, hvorvidt der er basis for at ansætte en tværkommunal veterankoordinator, der skal dække 

Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt og Frederikshavn Kommune. 

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag
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5 (Åben) Ny praksis fra Ankestyrelsen om sygedagpenge
Sags ID: EMN-2015-50250

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har netop offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger en ny praksis efter en dom fra 

Højesteret. Den nye praksis handler om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge.Når en 

borger har modtaget sygedagpenge i en tidsbegrænset periode, skal kommunen tage stilling til, om borgeren 

fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning.

Den nye praksis slår fast, at udbetalingen af sygedagpenge først må standses, når kommunen har lavet 

denne vurdering. Kommunen må i denne type sager normalt ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge 

skal standses med tilbagevirkende kraft. Dommen har tilbagevirkende kraft i forhold til forældelsesreglerne. 

Krav efter sygedagpengeloven forældes efter 3 år i henhold til den nuværende forældelsesfrist. Denne frist 

har dog ændres flere gange og der er risiko for, at Jobcenter Frederikshavn kommer til at realitetsbehandle 

sager måske 10 år tilbage og efterfølgende se på, om deres krav på udbetaling af sygedagpenge er forældet 

og efter hvilke forældelsesregler.  

Borgere kan kun få udbetalt sygedagpenge i en begrænset periode. Ifølge den tidligere praksis kunne en 

kommune træffe en afgørelse bagud i tid om stop for sygedagpenge. Udgangspunktet var, at den 

begrænsede periode, der i dag er 22 uger (tidligere 52 uger), automatisk skulle gælde. Den nye praksis slår 

fast, at borgeren har ret til sygedagpenge indtil kommunen træffer en afgørelse. Også selv om borgeren 

derved har modtaget sygedagpenge i længere tid end de 22 uger. Der kan dog være undtagelser for 

eksempel, hvis borgeren er kommet i arbejde. 

Efter dommen og praksisændringen skal kommunerne og Ankestyrelsen nu tage stilling til, om der er 

grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft 

ved revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningens udløb) eller ved udløbet af en af 

forlængelsesmulighederne. Det kan betyde, at borgere har ret til sygedagpenge i en længere periode, end 

de i første omgang har fået udbetalt for. 

Genoptagelsen kan føre til:

 at afgørelsen bliver ændret

 at afgørelsen bliver fastholdt, eventuelt med en ændret begrundelse, hvis udbetalingen kunne 

ophøre med tilbagevirkende kraft.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

.
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 Tekstforslag (732760 - EMN-2015-50250)
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6 (Åben) Status på øget uddannelsesindsats for ledige i Frederikshavn kommune
Sags ID: EMN-2015-50206

Sagsbehandler: Tina Skou Meinertz
Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på et møde den 18. august 2015 at afsætte 6 mio. kr. som et engangsbeløb til 
en øget opkvalificering af arbejdsstyrken med henblik på
at øge arbejdsudbuddet og nedbringe antallet af borgere på overførselsydelser i
Frederikshavn Kommune. 

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på et møde den 7. september 2015, at den øgede bevilling anvendes i 
overensstemmelse med de retningslinjer og strategier for bevilling af uddannelse, som allerede er aftalt med 
Arbejdsmarkedsudvalget og implementeret i jobcentret i dag. 
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte samtidig, at bevillingen skulle anvendes til at igangsætte en række 
konkrete ekstraordinære tiltag – generelt og inden for kommunens vækstspor:

Generelt:

 En meget specifik vejledningsindsats for specialiserede ufaglærte ledige i
forhold til realkompetencevurdering (RKV) og konkret udarbejdelse af uddannelses- og opstartsplan i 
forhold til at blive faglært.

 Øget vejledningsindsats for ikke-specialiserede ledige til at gennemføre
grundforløb inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder med henblik på efterfølgende 
mulighed for ansættelse i voksenlære. Herudover også øget fokus på HF-pakker for de ledige, der 
ønsker uddannelse indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder – f.eks. lærer og
sygeplejerske.

 En øget vejlednings- og motivationsindsats i forhold til deltagelse i FVU-forløb (grundlæggende 
dansk- og matematikfærdigheder) samt ordblindeforløb.

 Herudover øget fokus på forberedende forløb til EUD-uddannelserne for de ledige, der ikke opfylder 
karakter-optagelseskravet.

 Øget vejledningsindsats implementeres via tilkøb af uddannelsesvejledning i jobcentret i 2 dage 
ugentlig i 1-1½ år. Herefter forventes en afsmittet opkvalificeringseffekt, der gør jobkonsulenterne i 
stand til selv at give den fornødne vejledning. 

 Hertil kommer de øgede udgifter forbundet med, at flere bevilges opkvalificering fra ufaglært til 
faglært.

Konkret vil Center for Arbejdsmarked med en øget indsats iværksætte
uddannelsesforløb, når det giver mening i forhold til beskæftigelsesmuligheder. Specifikt vil der være fokus 
på følgende hovedområder, hvor der forventes at blive
mangel på arbejdskraft inden for ganske få år:

Den maritime branche/metalområdet:

 Kortere CNC-kurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage jobs i branchen 
(specialiseret ufaglært).

 Certificeringer - f.eks. i form af specifikke svejsekurser.
 Grundforløb til f.eks. skibsmontør eller skibsbygger (som følges op af en indsats for at finde en 

voksenlæreplads).
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Bygge- og anlægsbranchen:
 Kortere kloak- og rørlæggerkurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage jobs i 

branchen (specialiseret ufaglært).
 Grundforløb til f.eks. murer eller struktør (som følges op af en indsats for at finde en 

voksenlæreplads).

Turisme/handel og service:
 Kortere kurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage jobs i branchen (specialiseret 

ufaglært) – f.eks. i webhandel eller kundeservice/værtsskab.
 Grundforløb til f.eks. tjener eller kok (som følges op af en indsats for at finde en voksenlæreplads).

Igangsatte initiativer
Jobcenter Frederikshavn har i løbet af efteråret 2015 afholdt dialogmøder med Metal, 3F, FOA og HK for i 
samspil at afdække hvilke kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

I samarbejde med Metal og EUC Nord blev der i starten af november måned afholdt et informationsmøde 
omkring TIG-svejsning, og konkret er der efterfølgende igangsat mere end 10 forløb indenfor dette område. 
Der arbejdes henimod at afholde endnu et informationsmøde i januar 2016.
Derudover er jobcentret i dialog med CNC-virksomheder, EUC Nord samt Tech College omkring et 
opkvalificeringsforløb inden for CNC-området. Der er ca. 25 virksomheder indenfor dette område i 
Frederikshavn kommune, som mangler arbejdskraft, og som forventer at vækste alllerede i begyndelsen af 
2016. Der afholdes et møde 19. januar 2016 med alle parter.

I forhold til FOA-området indkaldes der i starten af 2016 til et møde med deltagelse af SOSU Nord, FOA og 
jobkonsulenterne i jobcentret med henblik på at starte et samarbejde omkring at løfte fra ufaglært til faglært 
samt igangsætte opkvalificerende kurser. 

På HK-området er der fokus på at igangsætte opkvalificerende kurser, som giver den enkelte borger de 
bredest mulige kompetencer. Der er blandt andet fokus på opkvalificering indenfor SAP-systemet.
Generelt er det stort fokus på at løfte fra ufaglært til faglært, og i januar 2016 afholdes et møde med EUC 
Nord omkring iværksættelse af et IKV-forløb (individuel kompetencevurdering), som kan give borgeren et 
overblik inden for hvilket område, det vil være bedst at opkvalificere sig. 
Der er forsat fokus på iværksættelse af kurser indenfor bygge- og anlægsområdet i samarbejde med 3F. 

Forbrug i 2015
I perioden 17. september 2015 og frem til 31. okober 2015 er der brugt 229.201,76 kr. fra puljen. Beløbet er 
beregnet før refusion. Forbruget i november og december 2015 er endnu ikke opgjort. 
Der er indtil videre fortrinsvis anvendt midler til smedeuddannelse og svejsekurser, idet ca.  40 % af midlerne 
er brugt inden for dette område. Endvidere er der bevilget tømrer- og kloakrørlæggerkurser samt uddannelse 
inden for social- og sundhedsområdet.

Det forventes, at der vil blive anvendt flere midler fra puljen i 2016.  Samarbejdet med EUC Nord omkring 
iværksættelse af IKV-forløb vil givetvis medvirke til at øge forbruget, og samtidig sættes der generelt øget 
fokus på opkvalificering i samtalerne med de ledige.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag
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7 (Åben) Midtvejsevaluering Empowerment
Sags ID: EMN-2015-50233

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune er en af 30 kommuner, som deltager i Projekt Empowerment. Projektet startede 

den 1. oktober 2014 og afsluttes oktober 2016. Frederikshavn kommune, Center for Arbejdsmarked (CAM) 

er bevilget 2.250.000. kr. til afvikling af projektet. Beløbet forudsætter at CAM får 150 borgere inddraget i 

projektet. Målgruppen for projektet er kontanthjælpsmodtagere over 30 år med mindst 2 års 

sammenhængende ledighed samt borgere over 30 år, der er tildelt ressourceforløb.

I projektet er der fokus på at udvikle og afprøve en empowermentorienteret indsats for langvarige 

kontanthjælps- og ressourceforløbsmodtagere. Projektet er nu midtvejs og fokus har hidtil være på 

rammesætning, visitation og den indledende metodeafprøvning. I det sidste år af projektet vil fokus fortsat 

være på afprøvning af metoder og redskaber, men også på resultatskabelse og forankring i et længere 

perspektiv.

Projektets fokusområder
De tre vigtigste fokusområder i projektet i Frederikshavn Kommune har indtil nu været at: 

 udvikle et nyt sprog blandt medarbejderne – fokus på, at sagsbehandlernes rolle skal ændres fra at 

fungere som ekspert til i stedet at fungere som aktiv lytter til borgerne, der fremsætter deres ønsker. 

I forbindelse hermed har alle medarbejdere deltaget i coachinguddannelse. Der er i foråret 2015 

uddannet 40 medarbejdere og yderligere 40 medarbejdere i efteråret 2015. Der er derudover 

planlagt uddannelse af 40 medarbejdere i 2016. 

 oprette et specielt empowermenttilbud, der er et socialøkonomisk tilbud. I projektet er der oprettet et 

tilbud på Topvirk, som er et specielt oprettet Empowerment tilbud for de borgere, der er en del af 

projektet. Dags dato har der været visiteret 17 borgere i dette tilbud. Der vil i december måned 

evalueres på effekten af tilbuddet samt om tilbuddet fortsat skal anvendes i 2016

 oprette et tværfagligt team. Der har siden juli måned, været afholdt 5 tværgående møder, med 

deltagelse af sagsbehandlere fra Sundhedsområdet og Socialområdet, hvor der har været ca. 20 

borgere til en tværgående drøftelse af deres sag i kommunen. Vurderingen fra sagsbehandlerne er, 

at det største udbytte i forhold til borgere af dette, er de tilbud, som sundhedsområdet kan stille til 

rådighed. Der vil i 2016 blive afholdt yderligere 3 af disse møder, hvorefter det skal vurderes om 

modellen, henset til ressourceforbrug, giver det fornødne afkast.

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav
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1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Frederikshavn Kommune har forsøgt at sikre borgernes indflydelse på indsatsens mål og indhold ved at 

uddanne medarbejderne i Empowerment og Coaching, så de bliver bedre til at lade borgerne guide i stedet 

for udelukkende selv at guide. I forbindelse med dette har Frederikshavn Kommune oprettet løbende 

læringsdage med både ledere og medarbejdere. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Frederikshavn Kommune har ikke udarbejdet en borgervendt tværgående indsatsvifte, men har i stedet 

forsøgt at udarbejde en oversigt over tilbuddene til sagsbehandlerne. Denne har der været god feedback på 

eftersom den har skabt et bedre overblik over tilbuddene i kommunen. Derudover er der igangsat 

tværgående møder med repræsentation fra sundheds- og socialområdet, hvor der er afviklet 5 seancer med 

ca. 20 borgere. Der er udarbejdet en borger brochure samt lavet udkast til et katalog, som drøftes med 

styregruppen. Det forventes derfor, at målopfyldelsen af dette mål effektueres inden udgangen af 2015 

seneste primo 2016.

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Frederikshavn Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er 

indsatsplanen fra STAR. Denne plan bruges til alle borgere i projektet og indeholder de tværfaglige 

indsatser. Frederikshavn Kommune arbejder intensivt med at sikre et beskæftigelsesrettet fokus i borgernes 

plan og indsatser. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Frederikshavn Kommune har alle borgere i projektet en koordinerende sagsbehandler, og der er fokus på 

nye former for kontakt som for eksempel gåture i forbindelse med møderne. Der er tilknyttet tre 

empowermentmentorer, der er blevet udvalgt specielt til at være mentorer på projektet. Borgerne kan vælge 

mellem disse tre mentorer. 

Projektets foreløbige resultater

Der er indtil medio december 2015 visiteret 120 borgere ind i projektet og der er 96 aktive borgere. Det vil 

sige, at der har været en afgang på 24 borgere, som fordeler sig således:

Antal

Borgeren har valgt at forlade projektet 0
Død 0
Fleksjob 0
Flytning til anden kommune 1
Efterløn/folkepension 2

Fængsel 0
Graviditet 0
Indstilling til førtidspension 0
Ordinær uddannelse 3
Ordinært job 12
Revalidering 2
Sagsbehandleren har vurderet, at borgeren ikke 
længere skal medvirke i projektet

4

Sygdom 0
Total 24
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Nøgletal over projekternes status udarbejdet i september 2015 af konsulentfirmaet Deloitte er, at 

Frederikshavn Kommune i forhold til at få borgere i ordinær job, fleksjob eller uddannelse er placeret i 

toppen. Ved udarbejdelsen af nøgletallene var Frederikshavn Kommunen med et resultat på 8 borgere i 

ordinær job, fleksjob eller uddannelse kun overgået af Odder, der på daværende tidspunkt havde fået 11 

borgere i ordinært job, fleksjob eller uddannelse. Medio december er status fra Frederikshavn Kommune 12 

borgere. Den 1. juli 2015 var status på det samlede antal borgere, der var overgået til ordinær beskæftigelse 

21  ud af de 181 borgere, der havde forladt projektet – det vil sige, at under en fjerdel af de borgere, der 

forlader projektet er kommer i ordinær beskæftigelse. I Frederikshavn Kommune er 12 ud af 24 borgere 

overgået til ordinær beskæftigelse, hvilket er halvdelen. 

Projektets fremadrettede fokusområder

Der vil fortsat være fokus på visitationen i den resterende del af projektperioden, sådan at Frederikshavn 

Kommune får 150 borgere med i projektet. Den 1. april 2016 skal der være optaget 150 borgere for, at det 

fulde beløb fra STAR udbetales. 

Derudover, vil der være fokus på: 

1. Virksomhedspraktik med et klart jobperspektiv

Det er helt afgørende, at den virksomhedsrettede indsats indtænkes som et omdrejningspunkt

i indsatsen for borgerne i empowermentprojektet. Det er vigtigt, at den virksomhedsrettede indsats er 

tilpasset målgruppens behov og samtidig indeholder et reelt jobperspektiv, så den enkelte står med en reel 

chance for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

2. Den løbende kontakt med borgeren

Det er afgørende, at der er en tæt og hyppig kontakt mellem den koordinerende sagsbehandler og borgerne 

i empowermentprojektet. Den hyppige kontakt er afgørende for at skabe og fastholde en positiv udvikling for 

borgeren.

3. Brug og afprøvning af progressionsværktøjet Minvurdering.dk

STAR har udviklet et nyt digitalt profil- og progressionsværktøj, som afprøves i empowermentprojektet. 

Værktøjet har generelt fået en positiv modtagelse af både sagsbehandlere og borgere. Erfaringer med 

brugen af værktøjet er af stor værdi for den forsatte implementering af værktøjet. Det er obligatorisk for 

deltagerne at bidrage til afprøvning af værktøjet og styregruppen følger tæt op på erfaringerne og brugen af 

værktøjet. I Frederikshavn Kommune er alle borgere oprettet i værktøjet og 78,4 % har anvendt værktøjet. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen
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Bilag

3. Borgerflyer dit jobcenter (434137 - EMN-2015-50233)
4. Deloitte_empowerment_midtvejsstatus_kommunestatus (429493 - EMN-2015-50233)
5. Deloitte_Midtvejsstatus_Empowerment af borgerne (429489 - EMN-2015-50233)
6. Frederikshavn (429496 - EMN-2015-50233)
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8 (Åben) Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (til AMU)
Sags ID: EMN-2015-00633

Sagsbehandler: Henriette Bielefeldt Wandborg

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet 

niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 

2013, 2014 samt de ti første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres 

sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2014 til og med 

oktober 2015 vist pr. måned.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i 

løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på 

grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). 

Alle ansatte er omfattet af statistikken - eksklusiv medarbejderkredsene ”honorar/vederlag”, ”ansatte i 

serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste”.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive 

centre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

3. Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)
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9 (Åben) Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til, at for-

bedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige 

socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdsplad-

ser til borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kan-

ten af arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder 

er private virksomheder, der er uafhængige af det offent-

lige 1). Formålet med politikken er derfor, at synliggøre 

rammebetingelserne for styrkelsen af og samarbejdet med 

socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommu-

ne. Ambitionen er et offensivt tiltag, hvor Frederikshavn 

Kommune forholder sig proaktivt til Regeringens 10 initia-

tiver til, at understøtte arbejdet med flere og stærkere so-

cialøkonomiske virksomheder i Danmark.  

En socialøkonomisk vækststrategi og etablering af social-

økonomiske virksomheder er ikke løsningen på alle ud-

fordringer i forbindelse med beskæftigelse, udvikling af 

væksttilbud og vækst i kommunen, men det kan være et 

vigtigt supplement til den øvrige indsats og dermed et 

væsentligt bidrag til de øvrige løsningsmodeller inden for 

disse felter. Det væsentligste parameter for succes er, at 

borgere, som får en dagligdag i en socialøkonomiske virk-

somhed, oplever, at de udfører et stykke arbejde, hvor der 

er en arbejdsgiver, der har forventninger til én, og at det 

ikke er ligegyldigt, om borgeren møder op eller ej. Dette 

er en motivationsskabende faktor, der fremmer, at bor-

gerne får en arbejdsidentitet. En afgørende faktor for et 

virkningsfuldt forløb for den enkelte borger er sparringen 

mellem kommunen og den socialøkonomiske virksom-

hed, hvor der etableres et tæt samarbejde omkring ud-

viklingen af den enkelte borger. 

Hvad er en social økonomisk virksomhed?

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet 

mellem den offentlige sektor, den private sektor og ci-

vilsamfundet og kombinerer karakteristika og ressourcer 

herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private 

virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft 

er, at skabe positiv social forandring. På den anden side 

adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede 

projekter ved, at de som virksomheder primært anven-

der forretningsmæssige metoder til, at opnå denne for-

andring. Igennem deres kombination af social drivkraft 

med forretning udgør socialøkonomiske virksomheder en 

ny og alternativ måde, at løse centrale samfundsmæssi-

ge problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de ar-

bejdspladser og bidrager positivt til samfundsøkonomien.

Regeringsdefinition af socialøkonomiske virksomheder er 

følgende: En privat virksomhed, der driver erhverv med 

det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme 

særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

1) Jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kapitel 2, § 5 stk. 3.
Det offentlige må ikke have væsentlig indflydelse på ledelse eller drift af din virksomhed. Det er en konkret vurdering, hvad det vil sige at være uafhængig.

Det offentlige skal forstås som: kommuner, regioner eller staten samt myndigheder og selskaber, som de ejer. Hvis halvdelen af en virksomhed eller mere er ejet af det 
offentlige, vil virksomheden ikke være uafhængig. Det samme gælder, hvis det offentlige udpeger halvdelen eller mere af ledelsen, har råderet over halvdelen eller 
mere af stemmerettighederne eller på anden måde har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i virksomheden. Det faktum, at du sælger ydelser 
til det offentlige, at det offentlige fører tilsyn med dig, eller at du modtager offentlige tilskud, betyder derimod ikke i sig selv, at din virksomhed ikke er uafhængig.
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politikkens grundlæggende principper 
samt konkrete mål

Politikken indeholder grundlæggende principper og kon-

krete mål til offensivt, at styrke arbejdet med de so-

cialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 

ønsker, at realisere politikken gennem øget samarbejde 

mellem centrene i kommunen, hvor primært Center for Ar-

bejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri samt Center 

for Unge er de største leverandører af borgere til de social-

økonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes 

spille en væsentlig rolle som samarbejdspartner i forhold 

til politikkens virksomhedsrettede fokus, der bl.a. inde-

bærer kvalificeret rådgivning til socialøkonomiske iværk-

sættere og virksomheder.  Til at implementere politikken 

nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse 

af en handleplan. Til at støtte arbejdsgruppen nedsættes 

en styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende 

centre. Arbejdsgruppen vil ligeledes have fokus på mu-

lighederne for ekstern finansiering til, at optimere arbej-

det med og initiativer til socialøkonomiske virksomheder i 

Frederikshavn Kommune. 

Nedenstående er beskrevet de grundlæggende principper 

for politikken.

Jobskabelse og vækstmuligheder 

Flere bæredygtige socialøkonomiske virksomheder vil 

styrke mulighederne for de borgere, der har vanskeligt ved 

at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske 

virksomheder bidrager således til jobskabelse gennem en 

udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Herved 

mindskes omfanget af borgere på passiv forsørgelse, hvil-

ket kan gøre fremme af socialøkonomiske virksomheder til 

en del af løsningen på en væsentlig samfundsøkonomisk 

udfordring i disse år med færre borgere i den arbejdsdyg-

tige alder og et generelt pres på samfundsøkonomien.

Synlighed og rummelighed

Der skal være en klar strategi for synliggørelse af arbej-

det med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 

Kommune, hvor mulighederne for at etablere og drive so-

cialøkonomiske virksomheder fremhæves. Herunder skal 

ligeledes fremhæves, hvilke støtteforanstaltninger og net-

værk som de socialøkonomiske iværksættere kan benyt-

te sig af. 

De socialøkonomiske virksomheder er rummelige og er i 

stand til at tage særlige hensyn, som det ikke er muligt at 

tage på det ordinære arbejdsmarked. De formår derigen-

nem, at skabe jobs til særligt udsatte borgere. Dertil har 

socialøkonomiske virksomheder typisk en særlig viden og 

ekspertise i, at opkvalificere og ansætte borgere på kan-

ten af arbejdsmarkedet.   

Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

Der skal sikres et solidt kendskab blandt alle aktører til 

den socialøkonomiske virksomhedsform. Eksisterende og 

særligt potentielle socialøkonomiske virksomheder skal 

kende mulighederne for støtte og rådgivning for, at kun-

ne skabe bæredygtige vækstvirksomheder. Ligeledes for at 

sikre, at der ikke sker en form for institutionalisering i de 

socialøkonomiske virksomheder og at de i kraft af deres 

rummelighed skaber et for positivt billede af arbejdsmar-

kedet.  
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Konkrete mål

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og imple-

mentere politikken skal der være fokus på, at nedenstå-

ende 5 mål opfyldes. De fem mål er følgende:  

Iværksætterrådgivningen til socialøkonomiske iværksæt-

tere og virksomheder

Frederikshavn Kommune ønsker via målrettet iværk-

sætterrådgivning, at sikre fastholdelse af det socialøko-

nomiske potentiale og sikre udviklingen af solide og 

bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i Frederiks-

havn Kommune. Erhvervshus Nord tilbyder kvalificeret 

iværksætterrådgivning til kommende iværksættere. Denne 

rådgivning skal udvikles til også, at vejlede socialøkono-

miske iværksættere og virksomheder med fokus på både 

etablering, udvikling, udarbejdelse af forretningsplaner, 

økonomistyring og finansieringsmuligheder. Der skal des-

uden oprettes et særligt netværk for nye og etablerede 

socialøkonomiske virksomheder, der kan sparre med hin-

anden og udveksle erfaringer for at sikre lokal bæredyg-

tighed.   

Målrettet rådgivning til offentligt ansatte

Frederikshavn Kommune ønsker, at tilbyde de offentlige 

ansatte målrettet rådgivning vedrørende samarbejdsmu-

lighederne med og potentialerne i de socialøkonomiske 

virksomheder. Offentlige ansatte har stor viden om og 

indsigt i problemfelter og metoder inden for deres fagom-

råde – socialøkonomiske virksomheder har typisk en sær-

lig viden og ekspertise i forhold til, at opkvalificere eller 

ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et kon-

struktivt samarbejde vil derfor medvirke til, at sikre en 

faglig, kvalificeret og virkningsfuld indsats for borgeren. 

Der vil ligeledes være et potentiale i, at yde målrettet vej-

ledning til offentlige ansatte eller afskedigede offentli-

ge ansatte, der med deres indsigt og viden har interesse 

for selv, at starte en socialøkonomisk virksomhed. Offent-

lig ansatte har ofte en unik indsigt i, hvordan en indsats 

bedst muligt sammensættes og denne viden kan bruges i 

udvikling af nye tilbud i rammerne af en socialøkonomisk 

virksomhed. 

Etablering af lokalt tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Frederikshavn Kommune ønsker med etableringen af et 

lokalt socialøkonomisk netværk, at sikre mulighed for 

Iværksætterrådgivningen til 
socialøkonomiske iværksættere 

og virksomheder

Målrettet rådgivning
 til offentligt ansatte

Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk 
netværk

Etablering af lokalt 
tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Etablering af mentorordning En indgang til kommunen
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

tværsektorielt samarbejde samt at skabe en platform for 

etablering af partnerskaber på tværs, kompetencedeling 

og idégenerering. Netværket skal være med til at sikre vi-

dendeling på tværs mellem erhvervsliv, institutioner, for-

eninger og kommunen. Der kan i netværket afholdes en 

række arrangementer og workshops, der fremhæver kon-

krete problemstillinger relateret i socialøkonomisk virk-

somhedsdrift. 

Endelig kan socialøkonomiske virksomheder bidrage med 

metodeviden om, hvordan målgrupperne kommer tættere 

på arbejdsmarkedet. Denne viden kan bruges på ordinære 

arbejdspladser, som også påtager sig et socialt ansvar og 

hjælper udsatte grupper med opkvalificering og træning.  

Etablering af mentorordning

Frederikshavn Kommune ønsker, at etablere en men-

torordning. Mentorordningen skal fremme tilførslen af 

professionelle kompetencer fra konventionelle erhvervs-

virksomheder til de socialøkonomiske virksomheder. 

Mentorerne rekrutteres gennem det lokale tværsektoriel-

le socialøkonomiske netværk. Mentorerne er ledere eller 

medarbejdere, der kan tilføre viden om forretningsplan-

lægning, markedsføring og lokalt kendskab til de social-

økonomiske iværksættere og virksomheder.   

En indgang til kommunen

Frederikshavn Kommune ønsker, at afbureaukratise-

re indgangen til kommunen. Formålet er, at mulighe-

derne for målrettet rådgivning, samarbejde og indgåelse 

af kontrakter tydeliggøres og forenkles via én indgang til 

kommunen. Herfra guides man videre til rettede vedkom-

mende vedrørende spørgsmål om rådgivning, lovgivning, 

samarbejde, indkøbs- og udbudspolitik. Det skal ligeledes 

være synligt og gennemskueligt for nuværende og poten-

tielle socialøkonomiske arbejdspartnere, hvordan økono-

mien er i et eventuelt samarbejde. 

Frederikshavn kommune ønsker løbende, at forbedre in-

formation om kommunens aktuelle udbud og indkøbs-

aftaler samt, at tilgodese socialøkonomiske virksomheder 

med fleksible udbudsregler og fokus på brugen af sociale 

klausuler. Sociale klausuler2) kan ved udbud tilrettelægges 

på en sådan måde, at der i kontrakten stilles krav om en 

nærmere angivet social forpligtelse.   

Kommunikationsstrategi

Frederikshavn Kommune ønsker, at politikken suppleres 

med en plan for, hvordan kendskabet til socialøkonomi-

en som begreb og til socialøkonomiske virksomheder som 

konkret virksomhedsform udbredes. Fokus i kommuni-

kationen skal ligge på, hvilke problemer og udfordringer, 

den socialøkonomiske virksomhedsform kan være med til 

at løse.

Kommunikationen skal rette sig internt og eksternt. 

 

• Den skal for det første rette sig internt mod medar-

bejderne i Frederikshavn Kommune der skal arbejde 

med og drage nytte af socialøkonomiske virksomhe-

der i Frederikshavn Kommune. Disse medarbejde-

re skal kende de muligheder, de konkret har i deres 

jobfunktion, for alt fra at samarbejde med, være kun-

der hos og lave partnerskaber og længere samarbejds-

forløb om eksempelvis arbejdsmarkedsrettede forløb i 

socialøkonomiske virksomheder.

2) Formålet med sociale klausuler er, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. En social klausul kan fx opstille krav om at ansætte et bestemt antal medarbejdere 
på særlige vilkår. En social klausul vil typisk være et krav, der indsættes i kontrakten på lige fod med faglige og indholdsmæssige krav til opgaven. Klausulen inde-
bærer en nærmere angivet social forpligtelse for den, der vinder opgaven.
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

• Eksternt er det afgørende med en kommunikations-

strategi over for samarbejdspartnere, virksomheder, 

foreninger, interesseorganisationer, borgere mv. Målet 

hermed er at sikre kendskab til Frederikshavn Kom-

munes politiske prioriteringer, skabe sammenhæng 

internt i kommunens arbejde samt at kunne bruge 

strategien aktivt og sikre etablering af en socialøkono-

misk iværksætterkultur og dermed flere socialøkono-

miske virksomheder i Frederikshavn. 



Frederikshavn Kommune

Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

Tel. 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk
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Socialøkonomiske virksomheder

”En socialøkonomisk virksomhed 

kan være mange ting. Den kan være ”lille og lo-

kal” eller ”stor og global” – forening eller aktiesel-

skab – arbejde med landbrug, service eller hightech. Du 

bestemmer. 

Det handler ikke om, hvad du gør – men hvordan, 

du gør det.”

Socialstyrelsen, Vækstcenter for Socialøkonomi
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Socialøkonomiske virksomheder

Én indgang til kommunen

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomisk virksomhed, eller er du allerede en so-

cialøkonomisk virksomhed – så vil Frederikshavn Kommune gerne hjælpe dig!

Vi kan tilbyde dig råd og vejledning om, hvordan du kommer i gang, hvilken selskabs-

form du bør vælge, hvordan du udvikler dit forretningskoncept, hvordan du bliver re-

gistreret, samt hvilke fonde du kan søge. 

Inddrag jobcenteret som samarbejdspartner, når du ønsker at rekruttere medarbej-

dere eller at tage næste skridt med dit sociale ansvar. Jobcenteret kan hjælpe med 

støtte, rådgivning og ved at formidle kontakt til de ledige borgere i Frederikshavn 

Kommune. Det betyder, at der kun er ét sted, din virksomhed skal henvende sig, når 

du skal rekruttere.

Alt du skal gøre er at fortælle os om din idé!

Indgangen til Frederikshavn Kommune er via: 

Sekretariatsmedarbejder 

Maiken Pilgaard Krüger 

E-mail: maku@frederikshavn.dk 

Telefon: 98 45 72 68

Udviklingskonsulent 

Kurt Jul Nielsen 

E-mail: kuni@frederikshavn.dk

Telefon: 98 45 72 23. 

Her vil du blive vejledt eller guidet videre til den medarbejder, der bedst kan hjælpe 

dig. Frederikshavn Kommune samarbejder med Erhvervshus Nord. 
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Socialøkonomiske virksomheder

Er socialøkonomisk virksomhed en 
virksomhedsform for dig?

I din socialøkonomiske virksomhed bliver forretningen et middel, som gør dig i stand 

til at hjælpe andre og være med til at løse nogle af de udfordringer, vores samfund 

står overfor.

Igennem din forretning kan du f.eks.: 

• Skabe arbejdspladser og meningsfuld beskæftigelse for udsatte personer.

• Udbrede et samfundsgavnligt produkt, der fx skaber mere velfærd, eller et bedre 

miljø.

• Tjene penge, der kan finansiere dit sociale arbejde, eller som du kan donere til en 

god sag. 

• Skabe eller være en del af løsningen på samfundsmæssige udfordringer i dit lokal-

område.

Måske er du:

• Iværksætter eller forretningsmand, der ønsker at gøre en social forskel igennem 

din forretning?

• Social ildsjæl, der vil bruge forretningsdrift som motor for at kunne sikre et sociale 

formål?

• Entreprenant socialarbejder eller fagprofessionel, der ser en not-for-profit virk-

somhedsform som den bedste måde at opnå resultater inden for dit område?

• En NGO, der vil skabe nye forretningsbaserede projekter – eller som ønsker at blive 

mindre afhængig af donationer?

• Noget helt femte?

Læs mere om socialøkonomiske virksomheder på hjemmesiden ”Vækstcenter for so-

cialøkonomiske virksomheder” www.socialvirksomhed.dk.
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Socialøkonomiske virksomheder

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og 

indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Den danske regerings definition

For at leve op til regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed skal din 

virksomhed opfylde 5 kriterier. De 5 kriterier er også afgørende for, om din virksom-

hed kan blive registreret som en socialøkonomisk virksomhed. 

De fem kriterier er:

1. Socialt formål

Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæf-

tigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer ak-

tivt medborgerskab.

2.  Væsentlig erhvervsdrift

Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser el-

ler produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
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Socialøkonomiske virksomheder

3. Uafhængighed af det offentlige

Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af 

virksomheden.

4. Inddragende og ansvarlig ledelse

Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og 

har en etisk forsvarlig ledelse. 

5. Social overskudshåndtering

Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i 

egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af 

overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer. ”En forrentning er under alle 

omstændigheder ikke rimelig, hvis den årlige forrentning overstiger den til enhver 

tid fastsatte officielle diskonto plus 15 pct., eller der udbetales mere end 35 pct. af 

virksomhedens resultat efter skat i udbytte.” Lov om registrerede socialøkonomiske 

virksomheder § 5, stk. 2.

REGISTRERING SOM EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

”Danmarks første officielle registreringsordning skal gøre det let 

for kunder, samarbejdspartnere og investorer at finde 

ud af, om din virksomhed lever op til de 5 kriterier 

for registrerede socialøkonomiske virksomheder.”

Socialstyrelsen, Vækstcenter for Socialøkonomi

Det er muligt at registrere sin virksomhed som en socialøkonomisk virksomhed. Be-

tegnelsen er myndighedernes blåstempling af, at du lever op til kriterierne for at væ-

re registreret socialøkonomisk virksomhed. 

For at registrere dig skal du bruge selskabsblanketten på indberet.virk.dk

Din registrering bliver fra 2015 offentliggjort på vækstcentrets hjemmeside. Med regi-

streringen gør du det let for kunder, investorer og andre at finde din virksomhed og 

få vished for, at du arbejder på en måde, der er samfundsgavnlig.



8

Socialøkonomiske virksomheder

Målgrupper 

Målgruppen for socialøkonomiske virksomheder er borgere på kanten af arbejdsmar-

kedet. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet forstås som personer på førtidspension, 

herunder borgere i beskyttet beskæftigelse, i ressourceforløb, fleksjobvisiterede, akti-

vitets- eller uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere samt andre udsatte perso-

ner uden for systemet såsom hjemløse, misbrugere mm. 

I Frederikshavn Kommune er der i 2015 over 5.400 borgere, der befinder sig i mål-

gruppen for de socialøkonomiske virksomheder. Hertil kommer de borgere, der er 

uden for systemet og derfor ikke er registrerede

HVAD KOSTER DET AT ANSÆTTE EN PERSON FRA MÅLGRUPPEN?

Førtidspension: 

Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og borgeren i samarbejde med de faglige orga-

nisationer. Løntilskuddet udgør kr. 26,54 pr. time (2015-takst) til arbejdsgiver. I helt 

særlige tilfælde kan tilskuddet udgøre kr. 46,48 pr. time (2015-takst), eksempelvis 

hvis arbejdsevnen er meget lille. Det er kommunen, der afgør, om der er tale om et 

særligt tilfælde. Det er også kommunen, der godkender jobbet og udbetaler løntil-

skuddet til arbejdsgiver.

Beskyttet beskæftigelse § 103 

I den beskyttede beskæftigelse får borgerne løn for det arbejde, de udfører – også 

kaldet en arbejdsdusør. Hvis værdien af indsatsen er meget lav, skal der som mini-

mum ydes en dusør på 5 pct. af den laveste overenskomstmæssige løn. Mindsteløn-

nen reguleres 1 gang om året og er p.t. 5,43 kr. i timen. 
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Socialøkonomiske virksomheder

Fleksjobberettiget:

Hvis medarbejderen er ansat i fleksjob inden 1. januar 2013

Borgeren får overenskomstmæssig løn, når vedkommende er i fleksjob. Arbejdsvilkår 

ene fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.  

Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af 

den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af borge-

rens arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og 

helt bortfalde, hvis arbejdsevnen ændres. 

Hvis medarbejderen er ansat i et fleksjob fra 1. januar 2013

Overenskomstmæssig løn beregnet ud fra den effektive arbejdstid, det vil sige at bor-

geren aflønnes for den arbejdsindsats, de reelt yder. Ved oprettelsen af fleksjobbet 

skal jobcenteret komme med en vurdering af arbejdsevnen i det pågældende job – 

hvor mange timer borgeren kan arbejde i fleksjobbet og arbejdsintensiteten. Vurde-

ringen danner grundlag for aftalen om arbejdstid og aflønning. 

Eksempel fleksjob: Jobcenteret vurderer, at fleksjobberen i et job som medarbejder på 

et lager kan arbejde i 20 timer om ugen, men at produktiviteten i disse timer er ned-

sat væsentligt på grund af rygsmerter og behov for flere pauser end de andre ansatte. 

Jobcenteret vurderer, at arbejdsintensiteten i dette job er 75 pct. af, hvad der normalt 

kan forventes at blive udført i 20 timer. Arbejdsgiveren og den ansatte indgår aftale, 

hvor lønnen fastsættes, så den svarer til fuld løn for 15 timer.

Uddannelses- og kontanthjælp:

Uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere ansættes på ordinære vilkår i henhold til 

den overenskomstmæssige løn på området. 
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Job med løntilskud og virksomhedspraktik

Ledige kan komme i virksomhedspraktik eller løntilskud i socialøkonomiske virksom-

heder på samme måde som i andre virksomheder.  Jobcenteret (eller anden aktør) 

træffer afgørelser om hvilke tilbud, den ledige skal have. Der kan indhentes nærmere 

information om reglerne i jobcenteret. 

Her følger en kort beskrivelse af hovedtrækkene af indholdet af rimelighedskravet.

Rimelighedskravet

Rimelighedskravet gælder for personer i virksomhedspraktik og løntilskud. Det gælder 

således ikke for eksempelvis personer, der er ansat i et fleksjob.

Ifølge rimelighedskravet skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært 

ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.

Antallet af personer i virksomhedspraktik (herunder nytteindsats) og antallet af an-

satte med løntilskud må således maksimalt udgøre:

• 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte.

• 1 person for hver 10 ordinært ansatte, hvis virksomheden har flere end 50 

 ansatte.
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Socialøkonomiske virksomheder

Den sociale kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFon-

den i 2011.

Kapitalfonden investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder 

for udsatte mennesker i Danmark. Vi hjælper virksom-

hederne med at vokse og gøre mere for flere på et øko-

nomisk bæredygtigt grundlag – og udvikler viden om, 

hvordan virksomheder kan forene social og forretnings-

mæssig succes. Når investeringer tilbagebetales, genin-

vesterer vi kapitalen i nye virksomheder. 

Læs mere på www.densocialekapitalfond.dk.

Den Sociale Kapitalfonds indsats er i øjeblikket koncen-

treret om:

• Kapitalfonden: Investerer kapital (typisk 2-4 mio. kr.) og kompetencer i etab-

lerede virksomheder med vækstpotentiale, som målrettet skaber muligheder 

for udsatte grupper – i samarbejde med TrygFonden.

• Vækstprogrammet: Hjælp til etablerede socialøkonomiske virksomheder med 

at skabe bedre resultater via målrettet rådgivning og udviklingsmidler – for 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

• Social StartUp: Ambitiøse sociale iværksættere gives en stærk start via det in-

tensive udviklingsprogram med sparring, netværk og mulighed for at søge om 

opstartskapital – med projektstøtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med 

VILLUM FONDEN. 

Udover Den Sociale Kapitalfond er der flere muligheder for at søge fondsmidler som 

Velux Fonden, Nordea Fonden, Den Obelske Familiefond mm. Tag kontakt via ”Én ind-

gang til kommunen” for at høre nærmere. 
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Socialøkonomiske virksomheder

Gode råd fra eksisterende 
socialøkonomiske virksomheder

”Fokuser på at finde en god forretningsidé baseret på et ordentligt produkt, som kan sælges. 
Produktet først, så kommer det sociale bagefter.”
Bybi

”Tænk på det som ganske almindeligt iværksætteri og forretning og vær glad for, at det derud-
over bidrager med nogle innovative løsninger for alle borgere.”
Grennesminde

”Find så mange gode samarbejdspartnere som muligt.”
Blindes Arbejde

”Hav styr på bogholderiet. Træf klare valg om hvilke rapporteringssystemer og hvilke regnskabs-
systemer, der er nødvendige for dig.”
Bornholms Mosteri

”Tydeliggør overfor kommunen, at det ikke er et socialt tilbud men en arbejdsplads.”
Bornholms Mosteri

”Man skal ikke forsøge at drive socialøkonomisk virksomhed på grund af muligheden for til-
skud. Man skal gøre det, fordi det passer ind i virksomhedens profil.”
Gamle Mursten

”Man skal ikke være for ambitiøs med det sociale, så man besætter alle stillinger med udsatte. 
Det er vigtigt at have nogle ressourcestærke støtter, så hele virksomhedens fundament ikke bli-
ver skrøbeligt.”
Mormors.nu

”Man skal ikke ud og opfinde et behov. Undersøg i stedet for hvilket behov i lokalsamfundet, 
man kan dække. På den måde får man også lokalsamfundet med som en aktiv medspiller.”

Skovsgaard Hotel

Frederikshavn Kommune • Rådhus Allé 100 • 9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 50 00 • post@frederikshavn.dk • www.frederikshavn.dk

Grafik 15-208.hl
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Kommunikationsstrategi socialøkonomiske virksomheder Dato: 29. juni 2015 

Indledning 

Frederikshavn Kommune vil gerne målrettet bidrage til, at forbedre rammerne for 

etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder. Målet med 

denne kommunikationsstrategi er at skabe synlighed omkring Frederikshavn 

Kommunes rammebetingelser for styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske 

virksomheder, orientere private borgere om muligheden for at blive beskæftiget i en 

socialøkonomisk virksomhed, tiltrække virksomheder i Frederikshavn Kommune til at 

blive socialøkonomiske samt etablere og vedligeholde netværk de socialøkonomiske 

virksomheder imellem. Følgende vil blive belyst Frederikshavn Kommunes interne og 

eksterne kommunikationsstrategi. 

 

Intern strategi 

Det er væsentligt, at ansatte på Frederikshavn Kommunen er oplyst om tiltag i forhold 

til kommunens socialøkonomiske virksomheder, og at medarbejderne har kendskab til 

de muligheder de konkret har i deres jobfunktion i forhold til samarbejdsforløb og 

partnerskab med socialøkonomiske virksomheder. Det er derfor nødvendigt med en 

intern strategi for, hvordan de socialøkonomiske virksomheder skal formidles overfor 

kommunens ansatte.  

 

Intranet 

Projektet er forankret i Center for Arbejdsmarked, og vil derfor blive synliggjort på 

centerets egen side på intranettet.  

 

Orientering til projektets samarbejdspartnere 

Centercheferne for Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri og 

Center for Unge, Hjørring Kommune og Erhvervshus Nord vil blive orienteret om 

socialøkonomiske virksomheder via styregruppen for projektet. 

 

Telefonomstilling 

For at sikre os, at nuværende og kommende socialøkonomiske virksomheder får rette 

betjening, vil omstillingen blive bedt om at viderestille direkte til projektleder, Maiken 

Pilgaard Krüger.  

 

Ekstern strategi  

Den eksterne kommunikationsstrategi skal sikre synlighed omkring Frederikshavn 

Kommunes politiske prioriteringer - at der tages socialt ansvar for kommunens udsatte 

borgere. Strategien skal ligeledes hjælpe til at udvikle bæredygtig socialøkonomiske 

iværksætterkultur samt etablere et tværsektorielt socialøkonomisk netværk. 

Frederikshavn Kommune vil gerne sikre sig, at nuværende og kommende 

socialøkonomiske virksomheder får mest muligt ud af tiltaget, og vil derfor sørge for, at 

virksomhederne vil blive guidet bedst muligt, og at de bliver henvist til rette instanser. 

Der vil tilmed blive etableret en mentorordning, der skal vejlede de socialøkonomiske 

virksomheder i forhold til deres forretninger.  

 

Sagsnummer:  

14/19974 

 

Forfatter: 

Maku 

 

 



 

 

 

 

 

 

Side2/2 
Frederikshavn Kommunes hjemmeside  

Det vil være muligt for borgere og virksomheder at blive orienteret om de 

socialøkonomiske virksomheder og deres virke via kommunens hjemmeside.  

 

Uddeling af foldere til virksomheder og Erhvervshus Nord  

Der vil blive udleveret informationsmateriale til eksterne samarbejdspartnere. Gennem 

materialet vil der blive oplyst om virksomheders mulighed for at blive socialøkonomisk 

bæredygtige, og hvordan de kan biddrage til jobskabelse og vækst.  

 

PR på socialøkonomiske virksomheder 

Frederikshavn Kommune vil gerne skabe presseomtale på kommunens 

socialøkonomiske virksomheder, og der vil derfor blive gjort en løbende indsats i 

forhold til at få formidlet den gode historie. Heriblandt kan nævnes en 

pressemeddelelse i avisen Nordjyske Stiftstidende den 24. februar 2015, der 

annoncerede for et inspirationsmøde om socialøkonomiske virksomheder i Arena Nord, 

Frederikshavn 6. marts 2015.    

 

Inspirationsmøde i Arena Nord 

Frederikshavn Kommune afholdte den 6. marts 2015 et inspirationsmøde om 

socialøkonomiske virksomheder for alle virksomheder og privatpersoner. Formålet med 

inspirationsmødet var primært at vise, at det er muligt at kombinere forretning med 

social ansvarlighed, og at Frederikshavn Kommune gerne vil tage socialt ansvar 

overfor udsatte borgere. På mødet blev der holdt foredrag, der omhandlede udvikling af 

socialøkonomiske virksomheder, juridisk rådgivning i forhold til socialøkonomiske 

virksomheder samt andre kommuners erfaringer med socialøkonomiske virksomheder.  

 

Eksternt foredrag 

Der vil blive afholdt et arrangement i efteråret for kommende og nuværende 

socialøkonomiske virksomheder. Målet med arrangementet er at skabe netværk og 

sparring de socialøkonomiske virksomheder imellem samt at give en ekstra service til 

de socialøkonomiske virksomheder. Her vil der bl.a. være fokus på, hvordan 

virksomhederne bliver klædt på til ekstern finansiering samt hvordan virksomhederne 

kan dygtiggøre sig i forhold til at søge midler gennem fundraising. 
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Inspirationsarrangement om socialøkonomiske virksomheder

Frederikshavn Kommune inviterer til inspirationsarrangement 
om socialøkonomiske virksomheder.

Fredag den 6. marts 2015 kl. 08.30-12.00 i Arena Nord, Spar Nord Lounge, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune vil bidrage til at forbedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige social-

økonomiske virksomheder i kommunen. Målet er at skabe arbejdspladser til udsatte borgere indenfor rammen af 

socialøkonomiske virksomheder. Midlet er fokus på styrkelsen af og samarbejdet om etablering og udvikling af so-

cialøkonomiske virksomheder.

Formål
Derfor inviteres der nu til et inspirationsarrangement, hvor formålet er, at udbrede kendskabet til rammebetingel-

serne for samarbejdet med og etablering af socialøkonomiske virksomheder. Herved håber vi på at inspirere og gi-

ve ny viden som fremmer arbejdet med at etablere socialøkonomiske virksomheder. Derudover er det en enestående 

mulighed for at skabe netværk og erfaringsudveksle blandt interessenter med viden om eller interesse for socialøko-

nomiske virksomheder

Deltagere
Arrangementet henvender sig til alle, der kan spille en rolle i at udvikle socialøkonomiske virksomheder til udsatte 

borgere såsom eksisterende socialøkonomiske virksomheder, virksomheder, iværksættere, organisationer, erhvervs-

organisationer, frivillige, politikere, offentligt ansatte m.fl.  

Venlig hilsen

Udvalgsformand Centerchef for Center for Arbejdsmarked

John Karlsson Flemming Søborg



Program - Socialøkonomiske virksomheder

08.30 - 09.00 Morgenmad

09.00 - 09.15 Velkomst 

 v/John Karlsson, formand Arbejdsmarkedsudvalget, Frederikshavn Kommune 

09.15 - 10.00 ”Hvad kan Vækstcenter for Socialøkonomi bidrage med?”  

 v/Uffe Lembo, konsulent, Vækstcenter for Socialøkonomi

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 11.00 ”Kommunen som katalysator i samarbejdet om jobskabelse for udsatte”  

 v/Uffe Bech, projektleder, Kolding Kommune 

11.00 - 11.45 ”Ikast-Brande modellen for etablering af socialøkonomiske virksomheder”  

 v/John Kvistgaard, projektleder, Ikast-Brande Kommune 

11.45 - 12.00 Afrunding 

 v/Flemming Søborg, centerchef Center for Arbejdsmarked, Frederikshavn Kommune 



Præsentation af oplægsholderne - Socialøkonomiske virksomheder

Deltagelse i arrangementet er gratis. Tilmelding sker via nedenstående link og er efter ”først til mølle” princippet. 
Fristen for tilmelding er fredag den 27. februar 2015 kl. 12.00. Har du spørgsmål kan du kontakte Maiken Pilgaard 
Krüger på telefon 98 45 72 68 eller mail maku@frederikshavn.dk

TILMELDING

Uffe Lembo  arbejder i Socialstyrelsens vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder og har erfaring med lokal udvikling og 

kommunale strategier. Uffe Lembo bidrager med et nationalt perspektiv samt regeringens udspil for at fremme flere og stærkere 

socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der indeholder 10 konkrete initiativer. Uffe Lembo har desuden viden om vækstcente-

rets vejledningsværktøj til virksomhederne, der kan støtte og vejlede socialøkonomiske virksomheder til selv at dokumentere de-

res arbejde samt de resultater, de skaber. 

Uffe Bech er jurist og har mange års erfaring med socialøkonomisk virksomhed samt bred ekspertise inden for juridisk råd-

givning bl.a. i forhold til organisationsformer og forretningssamarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder. Uffe Bech var 

i 1980´erne med til at starte foreningen Kulturgyngen op i Aarhus. En forening som sidenhen knopskød til Gyngen, Musikcaféen, 

Kulturgyngens Rådgivning, City Sleep-In mm. Der var tale om et projekt, som på mange måder var socialøkonomisk. I dag er Uf-

fe Bech ansat til at hjælpe med at implementere Kolding Kommune Socialøkonomiske strategi ”Overskud giver overskud – strate-

gi for socialøkonomi”. I Kolding har man siden 2009 arbejdet aktivt for at få socialøkonomiske virksomheder til byen. Kolding går 

forrest med nye ideer til socialt arbejde og øget vækst. 10 socialøkonomiske virksomheder skal være med til at skabe jobs til sva-

ge ledige, sikre velfærden og skabe vækst.

John Kvistgaard arbejder som projektleder i Ikast-Brande Kommune for projektet ”Vision Vestergade”, der skal fungere som 

et socialøkonomisk knudepunkt i Ikast-Brande Kommune. Vision Vestergade skal danne rammen om sociale fællesskaber for en 

lang række interessenter – Ikast Rideklub, Gartneriet Garland, Focus og en række forenings- og fritidstilbud – med det overord-

nede formål at skabe grobund for etablering af socialøkonomiske arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune. Målet er at skabe fem 

socialøkonomiske virksomheder og 100 socialøkonomiske arbejdspladser inden 2017. John Kvistgaard er bindeleddet mellem virk-

somheder og kommunen i samarbejdet om socialøkonomisk virksomhed – al kommunikationen foregår via John Kvistgaard, der 

tilbyder råd og vejledning om, hvordan virksomhederne kommer i gang, hvilken selskabsform de bør vælge, hvordan forretnings-

konceptet udvikles, hvordan virksomheden bliver registreret, hvilke fonde, der kan søges mm. John Kvistgaard sidder desuden i 

udvalget i Den Sociale Kapitalfond – der tilbyder kapital og kompetencer til sociale vækstvirksomheder og socialøkonomiske virk-

somheder kan bl.a. søge om optagelse i Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp.    
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Invitation - Netværksdag socialøkonomiske virksomheder

Torsdag den 20. august kl. 14.00 - 18.00 i Maskinhallen, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn

I inviteres til netværksdag for socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland, hvor temaet udover at skabe netværk 

også vil være finansiering. Der vil være oplæg fra professionel fundraiser og fra den finansielle verden. Dagen giver 

gode muligheder for at vidensdele med hinanden, lave eventuelle samarbejdsaftaler mm.  

Vi giver desuden mulighed for at få en lille stand. Her kan der fremvises produkter fra jeres socialøkonomiske virk-

somheder. 

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 13. august kl. 12.00 til Maiken Pilgaard Krüger på maku@frederikshavn.dk. 

Husk at gøre opmærksom på ønske om stand ved tilmelding. 

Vi ser frem til at se jer til en spændende netværksdag!

PROGRAM

14.00 – 14.10 Velkomst

14.10 – 14.30  Orientering om foreningen ”Socialøkonomi Nordjylland” v/Hans Wadskjær

14.30 – 15.00 Ekstern finansiering v/Filialdirektør Brian S. Thomsen fra Nordjyske Bank 

15.00 – 15.15  Kaffepause

15.15 – 17.00  Fundraising: Tips, råd og orientering om aktuelle puljer indenfor socialøkonomi 

 v/Lotte Jensen, professional fundraiser og indehaver af fundraising-firmaet Up Front Europe

17.00 – 18.00  Networking og sandwich

Grafik 15-441.hl

mailto:maku%40frederikshavn.dk?subject=
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Er udbetalingen af dine sygedagpenge stoppet inden du har fået en afgørelse, så kan du 

måske få genoptaget din sag. 
 

Dato: 21. december 2015 

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, 

at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en 

afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.   
  

Ankestyrelsen har efter en dom i Højesteret truffet en principafgørelse (75-15), der 

ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge.  

 

Hvis du har modtaget sygedagpenge i en periode, skal din kommune tage stilling til, om 

du fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden 

lovgivning. 

 

Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når 

kommunen har lavet denne vurdering og truffet en afgørelse om det.  

 

Kommunen må i denne type sager normalt ikke beslutte, at udbetalingen af 

sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft. Hvis udbetalingen af dine 

sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor 

måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.  

 

Genoptagelse af sag  

Frederikshavn Kommune skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage 

sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft ved 

revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningens udløb) eller ved udløbet af 

en af forlængelsesmulighederne. 

 

Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det 

tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset. Vurderingen af de gamle sager kan 

dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med 

tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt 

dig.  

 

Du skal selv kontakte Frederikshavn Kommune eller Ankestyrelsen 

Frederikshavn Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at finde alle de sager, 

som skal genoptages. Hvis du mener, at din sag om standsning af sygedagpenge skal 

genoptages, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sag, bør du derfor kontakte 

Frederikshavn Kommune på telefon 98 45 56 00.  

 

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine 

sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genoptagelse. 

Her skal du derfor kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller på 

sikkermail.aalborg@ast.dk 

 

Sagsnummer:  

EMN-2015-50250 

 

mailto:sikkermail.aalborg@ast.dk


 

 

 

 

 

 

Side2/2 
Du kan læse mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens 

hjemmeside www.ast.dk og læse mere om, hvad ”tilbagevirkende kraft” og andre 

vigtige begreber betyder i boksen nedenfor. 

 

Hvad betyder de vigtigste begreber? 

Man kan normalt kun modtage sygedagpenge i en begrænset periode, i dag 22 uger 

(tidligere 52 uger). 

 

Revurderingstidspunkt og varighedsbegrænsning betyder det samme. 

 

Før lovændringen den 1. juli 2014 hed det "varighed" eller "varighedsbegrænsning". 

Det blev erstattet af "revurdering" ved lovændringen. 

 

Begreberne handler om, hvad kommunen skal gøre, når en borger har modtaget 

sygedagpenge i en begrænset periode. 

 

Når perioden er ved at være forbi, skal kommunen tage stilling til (revurdere), om 

borgeren fortsat kan få udbetalt sygedagpenge, eller om kommunen skal tilbyde hjælp 

efter en anden lovgivning. 

 

Revurderingen skal ske, inden tidsbegrænsningen indtræder. 

 

Kommunen skal vurdere, om borgeren opfylder en eller flere af betingelserne for at få 

sygedagpengeperioden forlænget og træffe afgørelse om det.  

 

Opfylder borgeren ikke betingelserne, skal kommunen tage stilling til hvilken hjælp, der 

så skal sættes i stedet for sygedagpenge. Det kan for eksempel være et 

jobafklaringsforløb. 

 

Tilbagevirkende kraft betyder, at kommunens afgørelse om at standse udbetaling af 

sygedagpenge skal have virkning før den dag, hvor borgeren modtager afgørelsen.  

 

Forældelse 

Kommunen skal ved behandling af en sag om genoptagelse tage stilling til spørgsmålet 

om forældelse. Det skal ske efter reglerne i lov om forældelse af fordringer. 

 

De enkelte månedlige udbetalinger af sygedagpenge forældes løbende efter 3 år. 

 

Spørgsmål om forældelse afgøres konkret i hver enkelt sag. Der kan f.eks. være 

spørgsmål om forældelsesfristen er blevet afbrudt. 

 

Modregning 

Kommunen skal tage stilling til, om der skal ske modregning, hvis borgeren har fået 

udbetalt andre ydelser i den periode, som kravet om efterbetaling handler om. 

 

Man kan ikke få udbetalt to ydelser til forsørgelse på samme tid. 

http://www.ast.dk/
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Dit Jobcenter

Jeg er din jobkonsulent, og jeg   
hjælper dig med at finde en
beskæftigelse eller uddannelse, 
der passer til dig.
 Mit navn er:______________

Telefon:_____________

 Jeg er kontaktperson i dit 
virksomhedscenter, og jeg støtter 
dig i din praktik i virksomheden. 

Mit navn er:______________
Telefon:________________

Mit navn er:_________
      Telefon:_________

Jeg står for dine  
konsekvenser, hvis  
du udebliver fra møde 
i jobcenter.

 Mit navn er:___________
  Telefon:____________

Jeg er mentor, og jeg støtter dig 
i din praktik eller personlige  
udfordringer, hvis du har brug for det.
 Mit navn er:_______________

   Telefon:_______________

Jeg kigger på, hvilke 
ydelser du har krav på  
i din beskæftigelsessag.



Hvad kan dit jobcenter gøre for dig?

Hos Jobcenter Frederikshavn hjælper vi dig med at finde en beskæftigelse, der passer til 
dig, dine kompetencer og dine behov. Vi efteruddanner løbende vores jobkonsulenter, så 
vi altid kan tilbyde dig den bedste service.  

Sammen med dig laver vi en plan, som tager udgangspunkt i dine ønsker for job.  
Foruden at hjælpe dig med at finde en ordinær beskæftigelse, hjælper vi dig også med at 
finde en virksomhedspraktik, job med løntilskud, fleksjob, jobrotationsstilling, nyttejob, 
ordskole, sprogskole, voksenuddannelse eller noget helt andet. 

Vi har en tæt dialog med virksomheder i kommunen, og vi vil hele tiden bestræbe os på 
at finde de rette match mellem virksomhederne og de borgere, der er tilknyttet jobcentret.   
Vi er også gerne bindeled mellem dig og virksomhederne i forbindelse med 
beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Kontakt din jobkonsulent og hør nærmere om, hvad dit jobcenter kan gøre for dig.
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Ballerup Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Borgerne i projektet i Ballerup Kommune modtager alle uddannelses-
hjælp, og projektet er et ungeprojekt. Projektlederen er Nina Birthe 
Sørensen, udviklingskonsulent i jobcentret, der ikke selv sidder med 
sager. Projektet har indtil nu haft fire sagsbehandlere, men vil 
fremadrettet i højere grad tilstræbe kun at have en fuldt dedikeret 
empowermentsagsbehandler tilknyttet. Det respekteres dog, hvis ikke 
borger ønsker at skifte sagsbehandler. 

Projektet er formelt set tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der består af 
jobcenterchefen, en leder fra sundhedsområdet, en leder fra handicap- og 
psykiatriområdet, teamlederen fra tilbudsenheden og en repræsentant fra 
socialvejledningen i kommunen. Ydermere er der tilknyttet en 
arbejdsgruppe til projektet, der primært har fokus på at udvikle og sikre tilbud til borgerne i projektet, blandt andet gennem 
tæt samarbejde med tilbudskoordinatoren og teamlederen fra tilbudsenheden. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 22 borgere ind i projektet, og det faktiske optag af borgere var dermed meget tæt på det forventede 
måltal. Blandt de 22 borgere, der på dette tidspunkt var visitereret, var 19 af dem aktive i projektet. Blandt de resterende var 1 borger 
overgået til ordinær uddannelse, mens de resterende havde forladt projektet af andre årsager. 5 af de aktive borgere (26 procent) havde 
per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De vigtigste fokusområder i projektet har indtil nu været at:  
1) Gøre brug af udvidede rammer for dialogen med borgerne, herunder markant øget kontakt mellem borger og sagsbehandler/ 

tilbudskoordinator. 
2) Udvikle og gøre brug af den empowermentorienterede indsatsvifte.  
3) Øge samarbejdet med tilbudskoordinatorerne, så disse agerer tilbudsfacilitatorer, der understøtter borgernes motivation og 

mulighed for at komme i gang med den rette indsats. 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Ballerup Kommune bruger aktivt en indsatsoversigt som redskab i borgerinddragelsen. Ved brug af indsatsoversigten understøttes 
borgerne i at træffe valg om, hvilken indsats der vurderes bedst at kunne hjælpe dem til at nå deres mål. I denne sammenhæng har 
borgerne stor frihed til løbende at ændre delmål, så længe det endelige slutmål er uddannelse eller beskæftigelse. På den måde har 
borgerne i høj grad medindflydelse på, hvilke typer indsatser der skal sættes i gang. På nuværende tidspunkt har 100 procent af de i alt 
19 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Dette er væsentlig mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs af 
alle projekter. Ydermere arbejdes der med at sikre borgerne indflydelse ved, at man i Ballerup Kommune har fokus på at give borgerne 
medbestemmelse, i forhold til hvor hyppig og hvordan kontakten skal være til sagsbehandleren og tilbudskoordinatoren, og hvor 
møderne skal finde sted. I forhold til gennemsnittet ligger Ballerup Kommune meget højt i forhold til antal kontakter mellem 
sagsbehandler og borger per måned. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Ballerup Kommune har udarbejdet en samlet tværgående oversigt over deres tilbud, hvorpå der står kontaktoplysninger mv. Hvert tilbud 
på listen tilhører et overordnet tema som for eksempel sundhed og har tilknyttet et kartotekskort, der beskriver tilbuddet. I dialog med 
sagsbehandlerne finder borgerne ud af, hvilke temaer der skal være fokus på i den videre indsats. Ydermere er tilbuddene farvekodet, så 
de grønne er tilbud, som borgerne kan visiteres direkte til, de gule er tilbud, der muligvis er venteliste til, og de orange er tilbud, der 
kræver særlig visitation. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Ballerup Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er indsatsplanen fra STAR. Denne plan 
bruges til alle borgere i projektet og indeholder de tværfaglige indsatser. Ballerup Kommune ønsker fremadrettet at arbejde med grafisk 
facilitering for at gøre planen mere borgervendt. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Ballerup tilbydes alle borgere en mentor, men mange siger nej. Per 1. juli 2015 havde 42 procent af de i alt 19 aktive borgere i projektet 
modtaget mentorstøtte. Det er mindre end gennemsnittet (49 procent). Til gengæld er Ballerup Kommune et af de projekter, hvor 
sagsbehandlerne har mest kontakt med borgerne. 

Fremadrettede fokusområder 

Ballerup Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre, at Min Plan i højere grad bliver borgernes plan, blandt andet gennem grafisk facilitering. 

2. Etablere et gruppeforløb for empowermentborgerne, hvor det er borgerne selv, der er med til at sætte dagsordenen. 

3. Understøtte et øget virksomhedsrettet fokus ved at få virksomhedskonsulenterne tættere på projektet. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Ballerup Kommune lever op til alle minimumskrav.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om målgruppen i projektet  

 

  
Indsatserne i projektet 

  



Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Bornholms Regionskommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Borgerne i projektet er i ressourceforløb og tilhører voksengruppen. Pro-
jektlederen, Mikael Schenk, er leder af Erhverv, Uddannelse og Beskæfti-
gelse i jobcentret og har dermed ikke selv sager. Der er p.t. 3 sagsbe-
handlere tilknyttet projektet. De 2 har hver 41 sager, der alle er omfattet 
af projektet, og den tredje er netop begyndt at få empowermentsager og 
vil i den kommende periode blive faset ind i projektet. Samlet set har de 
tre sagsbehandlere færre sager sammenlignet med andre sagsbehand-
lere i kommunen. 

Projektet er formelt set tilknyttet en eksisterende tværfaglig styregruppe, 
men drives i praksis af teamledere i en tværfaglig projektgruppe beståen-
de af projektlederen, lederen af borgerservice, lederen af tilbudsafde-
lingen og lederen af psykiatri- og handicapafdelingen. Gruppen mødes efter behov. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 82 borgere ind i projektet. Dermed er visitationen til projektet en anelse højere end det forventede. Af de 
82, der er visiteret ind i projektet er 73 fortsat aktive. 58 borgere (79 procent) har været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. Blandt 
de 9, der har forladt projektet, er ingen overgået til job, 4 er overgået til fleksjob, og ingen er overgået til uddannelse. Den resterende del 
har forladt projektet af andre årsager. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Bornholms Regionskommune har indtil nu været at:  
1) Gøre brug af udvidede rammer for dialogen med borgerne – øget kontakt/hyppighed og samtaler udenfor kontoret. 
2) Udvikle og gøre brug af skemaet forhindringsbanen i alle samtaler. 

3) Gøre brug af udvidede rammer for at give borgerne tilbud – bevilling af tilbud, der ligger udenfor almindelig praksis. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Bornholms Regionskommune bruger forhindringsbanen som et redskab til at sætte mål i forløbene. Forhindringsbanen er et skema, hvor 
borgerne sammen med sagsbehandlerne sætter mål for forløbet, og ved hver samtale forholder borger og sagsbehandler sig sammen til 
målene, borgerens udvikling siden sidst, og om der er brug for at ændre på målene. 

Borgerne har medindflydelse på, hvilken typer indsatser der skal sættes i gang, og sagsbehandlerne kan – uden godkendelse fra 
teamlederen – vælge at sætte indsatser i gang, der normalt er udenfor, hvad en sagsbehandler kan bevilge. Det drejer sig for eksempel 
om månedskort til svømmehal og andre aktiviteter, der kan have positiv indvirkning på borgernes motivation. På nuværende tidspunkt 
har 93 procent af de i alt 73 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet (83 procent) 
på tværs af alle projekter. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Bornholms Regionskommune har et gennemgående fokus på tværgående og tværfaglige indsatser og netværk, men har endnu ikke en 
tværfaglig indsatsvifte. Der er indgået aftale med konsulentfirmaet Marselisborg om en proces til at udarbejde en samlet indsatsvifte, 
men samarbejdet er p.t. i dvale. Projektlederen sætter samarbejdet i gang igen efter sommer og forventer at færdiggøre den tværfaglige 
indsatsvifte i oktober 2015. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Bornholms Regionskommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er indsatsplanen fra STAR. 
Denne plan bruges til alle borgere i projektet og indeholder de tværfaglige indsatser. Borgerne får dog ikke som sådan planen i hånden 
efter samtalen. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Bornholms Regionskommune er mentorrollen og rollen som koordinerende sagsbehandler kombineret. De to sagsbehandlere, der er 
fuldt booket op med borgere i projektet, er også ansat som mentorer. Dette er afprøvet tidligere i Bornholms Regionskommune med 
gode resultater. Alle borgere tilbydes en mentor, men mange har ikke brug for andre end sagsbehandlerne. Per 1. juli 2015 havde 37 
borgere (51 procent) af de i alt 73 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Dette er mere end gennemsnittet (49 procent) 
på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Bornholms Regionskommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre, at den tværfaglige indsatsvifte udarbejdes. 

2. Fortsætte med at udvikle det tværfaglige samarbejde i kommunen og øge inddragelsen af sagsbehandlere fra andre 

forvaltningsområder i kommunen. 

3. Identificere succeshistorierne, så de kan anvendes i det motiverende arbejde i forhold til borgerne og sagsbehandlerne og til at 

promovere projektet i kommunen. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 
Projektet i Bornholms Regionskommune lever op til minimumskrav 1, 3 og 

4, jf. ovenstående beskrivelse. Bornholms Regionskommune lever p.t. ikke 

op til minimumskravet angående en tværgående indsatsvifte. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Brønderslev Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Projektet i Brønderslev Kommune er et ungeprojekt, og langt størstedelen 
af borgerne i projektet modtager uddannelseshjælp. Der er tilknyttet to 
sagsbehandlere til projektet, hvoraf den ene – Jeppe Andersen – også 
fungerer som projektleder. Sagsbehandlerne har sager udover 
empowermentborgere, men har i alt færre borgersager end de resterende 
sagsbehandlere i kommunen. 

I Brønderslev Kommune har man organiseret alle sagsbehandlerne i 
ungeenheden i en tværfaglig enhed. Således er der fokus på både det 
tværfaglige aspekt i dagligdagen i den tilknyttede tværfaglige styregruppe 
og i arbejdsgruppen. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 45 borgere ind i projektet. Dermed følger 
visitationen til projektet næsten det forventede antal. Af de 45 visiterede borgere er 3 overgået til uddannelse, mens 1 borger 
har forladt projektet af andre årsager. Ydermere har en del unge tilmeldt sig uddannelse med start 1. september 2015. 36 
borgere (88 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1 juli været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De vigtigste fokusområder i projektet har indtil nu været at: 
1) Forbedre og øge dialogen med borgerne. 
2) Give sagsbehandlerne flere og bedre værktøjer igennem undervisning og supervision, herunder for eksempel 

relations- og motivationsskabende samtaler. 
3) Udarbejde konkrete tiltag til borgernes udvikling i samarbejde mellem borgerne og relevante fagpersoner ved 

ugentlige, tværfaglige konferencer med tværfaglige fagpersoner. 
 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

I Brønderslev Kommune har man etableret en arbejdsproces, hvor man allerede fra starten forbereder borgerne på, at de selv skal være 
med til at skabe deres eget projekt, hvilket understøttes af en tæt dialog om borgernes ønsker i forhold til indsatser og frivillige 
tværfaglige konferencer, hvor borgerne er med til at bestemme, hvad der skal på dagsordenen i forhold til både problemstillinger og 
ønskede målsætninger. Brønderslev Kommune har fokus på løbende feedback fra borgerne og gør meget ud af at afdække årsagerne til 
borgernes eventuelle fravalg af indsatser. På nuværende tidspunkt har 88 procent af borgerne i projektet været i gang med mindst én 
indsats. Dette er mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Brønderslev Kommune har udarbejdet en særlig borgervendt indsatsvifte i form af en pjece med information om cirka 25 forskellige 
tværgående tilbud. Hvert tilbud har blandt andet tilknyttet udtalelser fra tilbudsstedet og fra tidligere deltagere. Pjecen er udarbejdet med 
input fra målgruppen og er forsøgt skrevet i et lettilgængeligt sprog. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Brønderslev Kommune har i øjeblikket ikke én tværgående plan, der benyttes til de unge. I stedet har de typisk borgernes 
udviklingsplaner beskrevet i journalnotater. I forhold til fastsættelse af mål og delmål underskriver de unge løbende samarbejdsaftaler for 
på den måde at sikre et fremadrettet uddannelsesfokus og skabe ansvarsfølelse hos målgruppen. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Brønderslev Kommune har alle borgere en koordinerende sagsbehandler, der er dedikeret til at understøtte borgerne igennem blandt 
andet rådgivning og vejledning. I denne sammenhæng er der særligt fokus på at etablere og fastholde tæt kontakt mellem borger og 
sagsbehandler. Dette er blandt andet forsøgt understøttet ved, at sagsbehandlerne er udstyret med mobiltelefoner, som borgerne altid 
kan ringe eller skrive til. Brønderslev Kommune har gennemsnitligt væsentlig flere kontakter mellem sagsbehandler og borger per borger 
end gennemsnittet i det overordnede projekt. Alle borgere i projektet tilbydes en mentor, og per 1. juli 2015 havde 68 procent af de i alt 
41 aktive borgere i projektet modtaget mentorstøtte. Dette er mere end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Brønderslev Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre et godt efterværn, når de unge påbegynder uddannelse. 
2. Øge fokus på, hvad der virker i den empowermentorienterede tilgang. 
3. Fortsætte fokus på visitation for at rekruttere flere borgere til projektet. 
4. Udvikle en samlet tværgående plan til borgerne på tværs af områder. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Brønderslev Kommune lever op til minimumskrav 1, 2 og 4, jf. 
ovenstående beskrivelse. Projektet lever ikke op til minimumskravet 
angående en samlet borgervendt plan, men har dette som fremadrettet 
fokus. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Esbjerg Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Projektet i Esbjerg Kommune er et ungeprojekt, og langt størstedelen af 
borgerne modtager uddannelseshjælp. Projektet har to sagsbehandlere 
tilknyttet, der kun sidder med empowermentborgere (ca. 40 stk. hver). 
Projektlederen er Mette Marie Sørensen, faglig koordinator i jobcentret, 
der ikke selv har sager. 

Projektet har tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der består af 
kontorchefen og ledere og medarbejdere fra henholdsvis social-, 
sundheds- og beskæftigelsesområdet. Ydermere er der tilknyttet en 
arbejdsgruppe til projektet, der har fokus på tværgående metodeudvikling 
på ungeområdet generelt. Projektmøder afholdes hver tredje måned. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 87 borgere ind i projektet, hvilket er en anelse over det forventede. Blandt de 87 visiterede borgere er 3 
overgået til job, 1 er overgået til fleksjob, og 4 er overgået til uddannelse. 6 borgere har forladt projektet af andre årsager. 64 borgere 
(90 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1 juli været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De vigtigste fokusområder i projektet i Esbjerg Kommune har indtil nu været at:  
1. Gøre brug af udvidede rammer for dialogen med borgerne, herunder blandt andet gennem nye kontaktformer og større 

tilgængelighed.  
2. Inddrage borgerne i opstartsfasen for at sikre det rette fokus og den rette tilgang. 
3. Etablere indsatser efter borgernes initiativ og behov (fx gennem aftenarrangementer med forældre). 
4. Sikre større fokus på tværfagligt samarbejde omkring borgerne, for eksempel gennem halvårlige tværfaglige opfølgningsmøder.  

 
 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

I Esbjerg Kommune har man haft stort fokus på at inddrage borgerne allerede inden projektets start for at gøre projektdesignet og 
projektindholdet så relevant og attraktivt som muligt. På den baggrund er der blandt andet afholdt et arrangement kaldet Fremtidsværk-
stedet, hvor de unges ideer, fordomme og målsætninger er blevet drøftet og tænkt ind i tilbud mv. I denne sammenhæng har de unge 

blandt andet været med til at igangsætte og rammesætte en række aftenarrangementer/tilbud. 

For at sikre, at borgerne føler sig inddraget og hørt, gennemfører Esbjerg Kommune med hjælp fra en ekstern virksomhed en række in-
terview, hvor borgernes feedback er i centrum. Tilbagemeldingerne har foreløbig været positive fra både borgere og samarbejdspartnere. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Esbjerg Kommune har designet og gennemtænkt deres borgervendte tværgående indsatsvifte, men har endnu ikke udarbejdet den i den 
ønskede form. Intentionen er at udarbejde en digital indsatsvifte, som borgerne selv kan klikke rundt i. Indsatserne bliver delt op i 
overordnede tværfaglige temaer. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Esbjerg Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, der hedder Min Plan. Min Plan er opstillet som 

et hus med en kasse for hvert område, hvor det er beskrevet, hvilke tilbud der er tilgængelige. Her kan borgerne afkrydse, hvad de 
oplever at have brug for. Mål og delmål står desuden beskrevet i husets tag. På hvert møde følges der op på, om de hidtidige delmål er 
nået, og om der skal sættes nye mål. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Esbjerg Kommune tilbydes alle borgere i projektet en mentor ved første møde med den nye sagsbehandler. Per 1. juli 2015 havde 73 
procent af de i alt 71 aktive borgere i projektet modtaget mentorstøtte. Dette er mere end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle 
projekter. Borgerne kan frit vælge mellem seks forskellige mentorer, hvis kompetencer og personlighed er samlet i en elektronisk 
oversigt. 

Esbjerg Kommune prioriterer tættere kontakt mellem sagsbehandlere og borgere på borgernes præmisser, hvilket blandt andet 
understøttes af hyppigere samtaler en tidligere, åben rådgivning hver dag mellem 12.30 og 13.30 og kommunikation via sms. 

Fremadrettede fokusområder 

Esbjerg Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1) Have fortsat fokus på Min Plan i forhold til beskrivelse og opfyldelse af mål og delmål. 
2) Skærpe arbejdet med borgere på projektet, der tvivler på deres deltagelse. Disse skal enten opfordres til at 

engagere sig i projektet eller udelades fra projektet. 
3) Udarbejde den tværgående indsatsvifte. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Esbjerg Kommune lever op til minimumskravene i 
projektbeskrivelsen, men mangler dog at få færdigudviklet sin indsatsvifte, 
så den som planlagt bliver digital. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Frederikshavn Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
66 procent af borgerne i projektet i Frederikshavn Kommune modtager 
kontanthjælp, mens 34 procent af borgerne modtager ressourceforløbs-
ydelse. Projektet er et voksenprojekt, og projektleder Jens Martin Jacob-
sen sidder ikke selv med sager. Der er tilknyttet 10-12 sagsbehandlere 
på kontanthjælpsområdet og lidt færre på ressourceforløbsområdet. 
Sagsbehandlerne har ikke fået mindsket deres sagsstammer. 

Projektet har tilknyttet en tværfaglig styregruppe bestående af arbejds-
markedschefen, jobcenterchefen, afdelingslederen fra specialteamet, 
lederen af projektteamet og afdelingslederen fra sundhedsområdet. Der 
er ikke tilknyttet nogen arbejdsgruppe til projektet. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 77 borgere ind i projektet. Dermed er 
borgeroptaget næsten som forventet. Blandt de 77 borgere, der per 1. juli 2015 var visiteret ind i projektet, er 5 overgået til job, 1 er 
overgået til fleksjob, og 2 er overgået til uddannelse. 4 borgere har forladt projektet af andre årsager. 35 af borgerne (54 procent af de 
aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Frederikshavn Kommune har indtil nu været at:  
1) Udvikle et nyt sprog blandt medarbejderne – fokus på, at sagsbehandlernes rolle skal ændres fra at fungere som ekspert til i stedet 

at fungere som aktiv lytter til borgerne, der fremsætter deres ønsker. I forbindelse hermed er alle medarbejdere sendt på 
coachinguddannelse. 

2) Oprette et specielt empowermenttilbud, der er et socialøkonomisk tilbud. 
3) Oprette et tværfagligt team. Dette er etableret, men var per 1 juli 2015 endnu ikke blevet brugt. 
 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Frederikshavn Kommune har forsøgt at sikre borgernes indflydelse på indsatsens mål og indhold ved at give deres medarbejdere en 
coachinguddannelse, så de bliver bedre til at lade borgerne guide i stedet for udelukkende selv at guide. I forbindelse med dette har 
Frederikshavn Kommune oprettet løbende læringsdage med både ledere og medarbejdere. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Frederikshavn Kommune har ikke udarbejdet en borgervendt tværgående indsatsvifte, men har i stedet forsøgt at udarbejde en oversigt 
over tilbuddene til sagsbehandlerne. Denne har der været god feedback på, eftersom den har skabt et bedre overblik over tilbuddene i 
kommunen. Frederikshavn Kommune har etableret et tværfagligt team, der skal kunne rådgive sagsbehandlerne om deres sager. 
Teamet er ikke blevet anvendt endnu. P.t. forsøger Frederikshavn Kommune at oprette arrangementer med frivilligcentret for at skabe en 
mere dynamisk og fleksibel vifte af tilbud. Dette understøttes yderligere af et særligt empowermenttilbud, der er opstået på baggrund af 
efterspørgsel blandt sagsbehandlere og borgere. 

På nuværende tidspunkt har 63 procent af de i alt 65 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Dette er mindre end 
gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter. Ydermere pointerer Frederikshavn Kommune, at de ikke har haft held med at 
igangsætte tværfaglige tilbud. Dette ses ligeledes af registreringerne i registreringsværktøjet, der omfatter meget få social- og 
sundhedstilbud. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Frederikshavn Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er indsatsplanen fra STAR. 
Denne plan bruges til alle borgere i projektet og indeholder de tværfaglige indsatser. Frederikshavn Kommune arbejder intensivt med at 
sikre et beskæftigelsesrettet fokus i borgernes plan og indsatser. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Frederikshavn Kommune har alle borgere i projektet en koordinerende sagsbehandler, og der er fokus på nye former for kontakt som 
for eksempel gåture i forbindelse med møderne. Der er tilknyttet tre empowermentmentorer, der er blevet udvalgt specielt til at være 
mentorer på projektet. Borgerne kan vælge mellem disse tre mentorer. Per 1. juli 2015 havde 35 procent af de i alt 65 aktive borgere i 
projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er væsentlig mindre end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Frederikshavn Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Fastholde fokus på tværfagligt samarbejde omkring og med borgerne. 

2. Sikre, at progressionsværktøjet implementeres og benyttes. 

3. Arbejde mere fokuseret på at få iværksat tværfaglige indsatser. 

 
 
Status på projektets opfyldelse af minimumskrave 

 

Projektet i Frederikshavn Kommune lever op til minimumskrav 1, 3 og 4, jf. 

ovenstående beskrivelse. Frederikshavn Kommune lever ikke op til 

minimumskravet angående en tværgående indsatsvifte. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Faaborg-Midtfyn Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
98 procent af borgerne i projektet i Faaborg-Midtfyn Kommune modtager 
ressourceforløbsydelse, 1 procent modtager uddannelseshjælp, mens 1 
procent modtager en anden ydelse. Projektet er et voksenprojekt, og 
projektleder Hanne Ågren, afdelingsleder i jobcentret (sygedagpenge og 
rehabilitering), sidder ikke selv med sager. Der er tilknyttet 6 
sagsbehandlere til projektet, der hver sidder med cirka 10-12 
empowermentborgere. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, hvori sundhedsområdet 
og handicapområdet er repræsenteret. Derudover består styregruppen 
blandt andet også af en faglig koordinator og afdelingslederen for Center 
for Aktiv Indsats samt to mentorer. Projektet er også tilknyttet en tvær-
faglig arbejdsgruppe bestående af to koordinerende sagsbehandlere, to coaches, en medarbejder fra social- og 
handicapområdet og lederen for Center for Aktiv Indsats. Arbejdsgruppen mødes en gang om måneden, mens styregruppen 
mødes hver anden måned. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 61 borgere ind i projektet. Dermed har borgeroptaget ikke helt nået det forventede antal. Af de 61 
borgere, der er visiteret ind i projektet per 1. juli, er 56 fortsat aktive. Blandt de borgere, der har forladt projektet, er ingen kommet i 
uddannelse, job eller fleksjob. 20 borgere (36 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i 
mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Faaborg-Midtfyn Kommune har indtil nu været at:  
1) Kompetenceudvikle medarbejderne ved brug af to coaches, der er ansat i forbindelse med projektet. Her er der specielt fokus på at 

kompetenceudvikle medarbejderne, så de bliver bedre til at målrette borgernes indsats i overensstemmelse med borgernes ønsker. 
2) Bruge ovennævnte coaches til sammen med borgerne at tilrettelægge et forløb, hvor borgerne får afklaret mål og udfordringer, og 

der er fokus på understøttelse af ejerskab. 
3) Udvikle en folder, hvor indsatserne er visualiseret borgervenligt og mere overskueligt. 
 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Faaborg-Midtfyn Kommune bruger den coachende samtale som redskab til at inddrage borgerne. Dette gøres både i et decideret 
coachingforløb for borgerne på cirka 8-10 sessioner og i den daglige samtale med sagsbehandlerne. I forbindelse med projektet får 
borgerne et evalueringsskema udleveret, der skal udfyldes i starten, undervej og i slutningen af coachingforløbet, for på den måde at 
sikre borgernes feedback. Ydermere benytter Faaborg-Midtfyn Kommune sig også af et progressionsværktøj, der fungerer som samtale-
åbner, i forhold til hvilke temaer borgerne ønsker at fokusere på i forhold til indsatser og målsætninger.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet et tværfagligt indsatskatalog, der er udfærdiget som en A4-folder, hvor indsatserne er visuali-
seret på en mere borgervenlig og overskuelig måde end tidligere. På nuværende tidspunkt har 91 procent af de i alt 56 aktive borgere i 
projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter. Faaborg-Midtfyn 
Kommune beskriver, at de har meget fokus på almindelige og alternative tværgående indsatser såsom mindfulness og hesteassisteret 
coaching. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Faaborg-Midtfyn Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er indsatsplanen fra STAR. 
Denne plan bruges til alle borgere i projektet og indeholder de tværfaglige indsatser. Ifølge borgerne giver dette et godt overblik, og 
borgerne værdsætter, at de kan kigge på den samlede plan derhjemme. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Alle borgere i projektet har en koordinerende sagsbehandler, og borgerne har fået mere frihed til at vælge hyppigheden af kontakt med 
sagsbehandleren. Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder alle borgere en mentor, men mange siger nej, da de ifølge Faaborg-Midtfyn 
Kommune ikke kan rumme flere kontaktpersoner. Per 1. juli 2015 havde 16 procent af de i alt 56 aktive borgere i projektet modtaget 
støtte fra en mentor. Dette er væsentlig mindre end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. Faaborg-Midtfyn Kommune 
beskriver ydermere, at der er ventetid på mentorer. 

Fremadrettede fokusområder 

Faaborg-Midtfyn Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre, at der fortsat er fokus på progression i borgernes planer. 

2. Fastholde uddannelses- og beskæftigelsesmål i indsatser og planer. 

3. Fortsætte arbejdet med empowermentbegrebet, selvom der eksisterer visse kommunale rammer. 

 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskravene  
Projektet i Faaborg-Midtfyn Kommune lever op til alle minimumskrav. Selvom 
alle borgere tilbydes en mentor, er der dog meget få borgere, der modtager 
mentorstøtte. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Gentofte Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
94 procent af borgerne i projektet i Gentofte Kommune modtager 
ressourceforløbsydelse, 3 procent modtager kontanthjælp, og 3 procent 
modtager uddannelseshjælp. Projektet er et voksenprojekt, og 
projektleder Caroline Muxoll sidder selv med omkring 32 borgere. 
Udover projektlederen sidder der en enkelt anden sagsbehandler på 
projektet, der dog ikke udelukkende sidder med empowermentborgere. 
Projektet har tilknyttet en tværfaglig styregruppe med repræsentanter fra 
Social & Handicap, jobcentret og kommunes rehabiliteringscenter samt 
en sundhedskoordinator. Derudover er projektet tilknyttet en tværfaglig 
projektgruppe på sagsbehandlerniveau. Den tværfaglige styregruppe 
har siden november 2014 afholdt to møder, mens der har været afholdt 
fire projektgruppemøder. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 40 borgere ind i projektet, heraf er 39 aktive, og 1 er overgået til fleksjob. Dermed har visitationen til 
projektet ikke helt fulgt det forventede borgeroptag. 23 borgere (59 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været 
tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Gentofte Kommune har indtil nu været at:  
1) Have fokus på hyppige, tillidsskabende og coachende samtaler med fokus på udviklingsmuligheder, realistiske delmål og en 

overordnet målsætning om at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
2) Sigte mod et tæt samarbejde på tværs af fagområder, herunder behandlingssystemet, med henblik på at sikre en koordineret og 

kvalificeret indsats, der både er overskuelig og giver mening for borgerne.  
3) Sikre øget tilgængelighed, for eksempel ved samtaler og kontakter ude af jobcentret og direkte kontaktmulighed på mail og mobil.  

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

I Gentofte Kommune udarbejdes indsatsplanen i tæt samarbejde mellem borger og sagsbehandler. Gennem coachende samtaler 
arbejdes der mod at sætte borgerne i stand til at kunne formulere udviklingsmuligheder, der giver mening for borgerne i deres aktuelle 
situation. Sagsbehandlerne fungerer således i højere grad som facilitatorer for udviklingsplanen. Der lægges vægt på hyppig kontakt 
med borgerne under udarbejdelse af planen, hvilket er med til at styrke relationen. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Gentofte Kommune er stadig ved at udarbejde deres tværfaglige indsatsvifte. De har indtil videre udarbejdet dialogkort, der viser en 
række livstemaer, men Gentofte Kommune har endnu ikke besluttet sig for den endelige form. P.t. starter samtalen med borgerne ud fra 
temaerne, hvorefter borgerne præsenteres for forskellige tilbud. Indsatsviften forventes færdig i oktober 2015.På nuværende tidspunkt 
har 79 procent af de i alt 39 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mindre end gennemsnittet (83 procent) 
på tværs af alle projekter. For at sikre en fællesfaglig platform i projektet har Gentofte Kommune etableret et tværfagligt sparringforum, 
hvor man kan drøfte sin sag med relevante fagpersoner, herunder regionslægen, sundhedskoordinatoren, Social & Handicap og med en 
repræsentant fra kommunens rehabiliteringscenter. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Gentofte Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er indsatsplanen for borgere i 
ressourceforløb. Både den overordnede målsætning, delmålene og aktiviteterne kan brede sig ind over andre områder, herunder social- 
og sundhedsområdet og behandlingssystemet. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Gentofte Kommune tilbydes alle borgere i projektet mentorstøtte, men nogle borgere har ikke behovet, da de har støttekontaktperson, 
familiekonsulent eller anden form for støtte i forbindelse med deres forløb. Når en borger ønsker mentorstøtte, drøftes det i fællesskab, 
hvad behovet og formålet er, og på den baggrund finder borgeren og den koordinerende sagsbehandler i fællesskab frem til en relevant 
mentor. Mentorstøtten kan også ligge som en del af et forløb hos en ekstern leverandør. Ved opstart af et ressourceforløb er kontakten 
mellem borgeren og den koordinerende sagsbehandler typisk af mentorlignende karakter med for eksempel hjemmebesøg, besøg hos 
lægen mv. Der er per 1. juli 2015 ansat en mentor i projektet med sundhedsfaglig baggrund, da en del af borgerne i projektet har deres 
primære indsats i behandlingssystemet og har behov for støtte til at navigere i aftaler, behandlingsplaner mv. Per 1. juli 2015 havde 36 
procent af de i alt 39 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er mindre end gennemsnittet (49 procent) på tværs af 
alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Gentofte Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre, at udarbejdelsen af den tværfaglige indsatsvifte færdiggøres. 

2. Udbrede projektet til andre målgrupper, herunder langvarige kontanthjælpsmodtagere.  

3. Fokusere på metodeudvikling – hvad virker og for hvem? 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskravene 

Projektet i Gentofte Kommune lever op til minimumskrav 1, 3 og 4, jf. 
ovenstående beskrivelse. Gentofte Kommune lever ikke op til 
minimumskravet angående en samlet tværgående indsatsvifte, men har  
dette som fremadrettet fokus og forventer at færdiggøre denne i oktober 
2015.  
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Empowerment af borgerne: Midtvejsstatus 

Greve Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
60 procent af borgerne i projektet i Greve Kommune modtager 
kontanthjælp, mens 40 procent af borgerne modtager ressourcefor-
løbsydelse. Projektet er et voksenprojekt, og projektleder Julie Eriksen, 
udviklingskonsulent i Center for Job og Socialservice, sidder ikke selv 
med sager. Projektet er bredt forankret og samtlige sagsbehandlere på 
området er involveret, hvilket p.t. er cirka 17 sagsbehandlere.   

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, med ledelsesrepræsen-
tanter fra områderne Sundhed og Pleje, Rehabilitering, Socialområdet 
samt Jobcenteret. Derudover er en arbejdsgruppe tilknyttet projektet, 
som har repræsentanter fra samme områder samt en repræsentant fra 
mentorfunktionen.  

Per 1. juli 2015 var der visiteret 44 borgere ind i projektet. Dermed er borgeroptaget som forventet. Blandt de 44 borgere, der per 1. juli 
var visiteret ind i projektet, er en borger overgået til fleksjob, mens en anden borger har forladt projektet af andre årsager. 18 borgere (43 
procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Greve Kommune har indtil nu været at:  
1) Uddanne medarbejderne i samtaletekniske redskaber, der skal gøre medarbejderne bedre til arbejde motiverende, involverende og 

ansvarsbevidstgørende med borgerne. Medarbejdere har været igennem et intensivt kursus, og desuden er der månedlig 
supervision, hvor medarbejderne kan modtage sparring og reflektere over de nye metoder. 

2) Visualisere borgernes vej mod job igennem ”de små skridt”-tilgangen og stort fokus på at arbejde ressourceorienteret frem for 
problemorienteret  

3) Designe ”Min plan” og "Tilbudshjulet" således, at de er overskuelige og borgervenlige. Planen og hjulet er designet ud fra den 
undervisning, Greve Kommune har modtaget. 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgeren skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Greve Kommune sikrer borgernes indflydelse ved i praksis at lade borgeren overtage ansvaret – lade borgeren ”sætte sig i førersædet”. 
Således har Greve Kommune meget fokus på, at det ikke er sagsbehandlerne, der skal tage styringen, men at de i stedet skal påtage sig 
en coachende rolle til samtalerne. Derudover prøver Greve Kommune at sikre tilbagemelding/evaluering fra borgeren ved, at borgeren 
ved start og efter 6 måneder på projektet udfylder et spørgeskema, hvor borgeren evaluerer deres medbestemmelse, tilbud samt 
relevansen af deres plan.  

5. Tværgående indsatser og netværk 

Greve Kommune har en tværfaglig indsatsvifte. Denne vifte er formet som et hjul, hvor tilbuddene inde i midten består af tilbud, som 
borgeren kan få uden visitation, mens tilbuddene i ydercirklen er tilbud, som borgeren gerne må efterspørge, men som borgeren skal 
visiteres til. Dette hjul medfører, at borgerne får set, hvilke tilbud der er, og teksterne i hjulet er meget borgerrettede. På nuværende 
tidspunkt har 83 procent af de i alt 42 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Dette svarer til gennemsnittet på 
tværs af alle projekter.  

For at sikre et fælles fodslag på tværs af organisationen har Greve Kommune involveret både sundheds- og socialområdet i deres 
empowerment-undervisning og har samtidig inddrager løbende områderne i forbindelse med løbende justering af tilbud til borgerne.  

6. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Greve Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. I planen er der særligt fokus på de 
beskæftigelsesrettede mål, og i denne sammenhæng er det indskrevet, at der kan være tre former for mål: 1) en decideret still ing, 2) et 
jobområde, 3) et jobområde, som borgeren skal afprøve på et tidspunkt. Greve Kommune evaluerer deres plan i august 2015. 

7. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Der er kommet større tilgængelighed hos borgerens koordinerede sagsbehandler, idet rammerne er blevet mere åbne. For eksempel 
tages borgere ind på andre tidspunkter end førhen, og borgerne er med til at bestemme, hvornår næste samtale skal foregå. Om 
fredagen, hvor der normalt er lukket, inviteres de tunge borgere ind, så møderne kan vare lidt længere tid, uden at nogen sidder og 
venter. Mentor står i tilbudshjulet, og borgeren kan dermed vælge at få en mentor. Der er fokus på, at borgeren selv skal definere, hvilke 
kompetencer deres mentor skal have. Per 1. juli 2015 havde 43 procent af de aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. 
Det er mindre end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Greve Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
4. Forankre empowerment-metoden tværgående. 

5. Sikre at det tværfaglige samarbejde vedligeholdes, og at sagsbehandlerne fortsat tilbyder tilbud på fx sundhedsområdet. 

6. Forbedre projektet på baggrund af evaluering fra borgere og sagsbehandlere – hvad virker og for hvem? 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskravene 

Projektet i Greve Kommune lever op til alle minimumskrav.  
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Haderslev Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Borgerne i projektet i Haderslev Kommune modtager alle kontanthjælp, 
og projektet er et voksenprojekt. Der er tilknyttet to sagsbehandlere til 
projektet, og projektleder Jens Vognsen-Hansen fra Haderslev 
Jobcenter sidder ikke selv med borgere. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe bestående af ledere fra 
beskæftigelses-, handicap- og psykiatri-, sundheds- og forebyggelses-
området samt mentorfunktionen og tilbudsenheden. Ydermere er 
projektet tilknyttet en arbejdsgruppe beståede af praktikere fra 
ovenstående forvaltninger, der mødes en gang om måneden. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 109 borgere ind i projektet. Dermed har 
projektet i høj grad opnået sit visitationsmåltal. Blandt de 109 borgere, 
der er visiteret ind i projektet per 1. juli 2015, er 2 borgere overgået til job, ingen er overgået til uddannelse eller fleksjob, og 10 borgere 
har forladt projektet af andre årsager. 81 borgere (84 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet 
projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Haderslev Kommune har indtil nu været at:  
1) Møde borgerne med en ny tilgang gennem brug af tilbudsvifte og Min Plan. 
2) Udvikle den nye relation til borgerne, hvor borgerne selv fremsætter forslag/ønsker, hvilket sagsbehandlerne går relativt langt for at 

imødekomme. 
3) Indsatserne sættes hurtigt i gang, hvilket er muligt, da sagsbehandlerne grundet en mindre sagsstamme kan rykke hurtigere, og for-

di sagsbehandlerne grundet den etablerede arbejdsgruppe kan ringe direkte til andre forvaltninger ved ønsket om en given indsats. 

 

Status på opfyldelse af projektets minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Haderslev Kommune sikrer borgernes indflydelse ved at italesætte, at det er borgerne, der skal sætte mål, mens sagsbehandlerne blot 
skal guide borgerne i den rigtige retning. I denne sammenhæng bruger Haderslev Kommune et udviklingshjul i forløbet. Udviklingshjulet 
indeholder forskellige fokuspunkter, der handler om, hvilke styrker og hvilke muligheder borgerne har i forhold til at komme i beskæfti-
gelse. Hjulet viser derudover forskellige netværk og faglige kompetencer, der tales rundt om. Der sikres evaluering/tilbagemelding fra 
borgerne ved, at de fra starten udfylder et progressionsværktøj, hvor der særligt er fokus på styrker og barrierer i forhold til 
arbejdsmarkedet. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Haderslev Kommunes indsatsvifte er samlet i en A4-folder, der er skrevet henvendt til borgerne med ordene ”du kan …” A4-folderen er 
lettilgængelig for borgerne og bliver udleveret, hvis borgerne vil have den. I folderen findes cirka 18 tilbud. På sundheds- og socialom-
rådet er der udelukkende frivillige tilbud. Haderslev Kommune påpeger i denne sammenhæng, at der ikke er nok tilbud i viften, og at der 
mangler tilbud, der er nemme at komme til, men samtidig er tværfaglige. På nuværende tidspunkt har 71 procent af de i alt 97 aktive 
borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mindre end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter.  

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

I Haderslev Kommune har borgerne én plan, der deles tværfagligt af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og hvor alle 
indsatser står i. Planen er en skriftlig plan, hvor aktiviteter er planlagt, og ansvar er fordelt for de næste 6 måneder. Det overordnede mål 
– uddannelse eller beskæftigelse – ligger 6 måneder fremme. Delmål ligger i forbindelse med progressionsværktøjet. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Haderslev Kommune er der kommet større tilgængelighed hos de koordinerende sagsbehandlere, og borgerne kan selv være med til at 
bestemme, hvor ofte de vil mødes med sagsbehandlerne. Der er således tættere opfølgning – kontakt via telefon og mail – og 
sagsbehandlerne tager derudover ofte ud til borgerne ude i deres tilbud. Alle får tilbudt en mentor, selvom behovet mindskes, når 
sagsbehandlerne har mere tid. Haderslev Kommune har et mentorkorps og et mentorkatalog, hvormed borgerne får medbestemmelse i 
forhold til mentortype. Der er tilknyttet 15 mentorer til projektet. Per 1. juli 2015 havde 49 procent af de i alt 97 aktive borgere i projektet 
modtaget støtte fra en mentor. Det er det samme som gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Haderslev peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre, at der er et fælles metodisk grundlag, og at der er enighed om, hvad empowerment er. 

2. Have et fortsat fokus på virksomhedsrettede indsatser. 

3. Fastholde og udvikle det positive samarbejde i den tværfaglige arbejdsgruppe. 

 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskravene 

Projektet i Haderslev Kommune lever op til minimumskravene i 
projektbeskrivelsen. Projektet mangler dog en fuldt dækkende tværfaglig 
indsatsvifte. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Hedensted Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
91 procent af borgerne i projektet i Hedensted Kommune modtager kon-
tanthjælp, mens 9 procent af borgerne modtager ressourceforløbsydelse. 
Projektet er et voksenprojekt, og projektleder Sten Tygesen sidder delvist 
selv med borgere, idet han er med til at varetage holdforløb. Projektet har 
indtil nu haft to sagsbehandlere tilknyttet borgere i projektet, men vil for 
fremtiden have seks sagsbehandlere tilknyttet, da der kommer flere 
ressourceforløbsborgere med i projektet. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der dog endnu ikke har 
afholdt styregruppemøde. Styregruppen består af medarbejdere fra psyki-
atri og sundhed og af to borgere. Projektet er også tilknyttet en projekt-
gruppe, hvor medarbejdere – såsom koordinerende sagsbehandlere – fra 
beskæftigelsesområdet er repræsenteret. Projektgruppen mødes cirka en gang om måneden. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 65 borgere ind i projektet, hvilket svarer til målsætningen. Af de 65 borgere, der er visiteret ind i projektet 
per 1. juli 2015, er 2 overgået til job, og 1 er overgået til fleksjob. Derudover har 9 forladt projektet af andre årsager, for eksempel 3 
borgere, der selv har valgt at forlade projektet. 84 procent af de aktive borgere i projektet havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i 
mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Hedensted Kommune har indtil nu været at:  
1) Udvikle og gøre brug af empowermentholdforløb. 
2) Arbejde intensivt med empowermenttilgangen i et gruppeperspektiv – deltagerne er hinandens sparringpartnere og netværk. 
3) Sikre ejerskabsfølelsen hos borgerne, så de selv er driveren i forhold til at rykke sig mod deres slut- og delmål. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

I Hedensted Kommune bruger man holdforløb til at skabe borgerinddragelse, ejerskabsfølelse og engagement. På holdforløbene er det 
borgerne, der sætter dagsordenen i forhold til de udfordringer, de ønsker at arbejde med. Erfaringen viser, at borgerne efter de første par 
måneder i holdforløbene for alvor begynder at tale om job og uddannelse og sætte cv- og jobsamtaletræning på dagsordenen. På den 
måde må borgerne langt hen ad vejen selv bestemme indholdet i deres møder – så længe det endelige mål er at komme tættere på job 
eller uddannelse. Hvert enkelt hold har dermed stor frihed til at bestemme midlet og delmål på vej mod målet.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Hedensted Kommune er inde i en proces, hvor de taler mere på tværs af siloer, end de nogensinde før har gjort. Blandt andet er der et 
stærkt samarbejde med Sundhedshuset, og et bedre samarbejde med Familiehuset er også ved at blive implementeret. Hedensted 
Kommune har meget fokus på, at indsatserne ikke skal være for borgerne, men med borgerne. Hedensted Kommune er i gang med at 
udarbejde en samlet tværgående indsatsvifte i fællesskab med borgerne ud fra den bestående indsatsvifte, der p.t. foreligger i kommu-
nen, med det mål at skabe en mere overskuelig vifte af tilbud til målgruppen og med fokus på gruppens særlige behov, for eksempel 
smertehåndtering, misbrugscenter, familie på vej. Viften forventes at være færdig 30. september 2015. På nuværende tidspunkt har 96 
procent af de i alt 53 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs 
af alle projekter. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Hedensted Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Kommunen udarbejder denne 1-sides plan 
sammen med borgerne, hvori alle indsatser og mål er samlet sammen med en tidsplan for disse. For at sikre en virksomhedsrettet 
indsats har Hedensted Kommune tænkt Jobbasen ind i deres tilgang, så borgerne starter med fritidsjob med henblik på fuld tid i et 
fremadrettet perspektiv. 6 personer har indtil nu fået ordinære arbejds-/løntimer på arbejdsmarkedet via Jobbasen.  

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

De koordinerende sagsbehandlere i Hedensted Kommune har mere kontakt med borgerene end tidligere og oplever også at have en an-
den form for kontakt. De koordinerende sagsbehandlere er både med inde over holdforløbet og tager individuelle samtaler. Dette giver 
sagsbehandlerne en anden form for indsigt i borgerne. Kommunen har et godt samarbejde med deres to mentorer, og alle borgere i 
projektet tilbydes en mentor. Dog oplever Hedensted Kommune, at holdforløbene erstatter borgerenes behov for en mentor, da borgerne 
bruger hinanden meget til at snakke med. I denne sammenhæng viser registreringerne, at 25 procent af de i alt 53 aktive borgere i 
projektet per 1. juli 2015 havde modtaget støtte fra en mentor, hvilket er mindre end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle 
projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Hedensted Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Analysere yderligere, hvad det er, der gør forskellen og rykker folk. 

2. Forankre projektet både internt og tværfagligt – og i forbindelse hermed udvide fra to til seks sagsbehandlere. 

3. Kvalificere holdforløbene sammen med borgerne og i den forbindelse øge fokus på den virksomhedsrettede indsats. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Hedensted Kommune lever op til minimumskrav 1, 3 og 4, jf. 

ovenstående beskrivelse. Hedensted Kommune lever endnu ikke op til 

minimumskravet angående en tværgående borgerrettet indsatsvifte, men 

denne er p.t. under udvikling. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Horsens Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Borgerne i projektet i Horsens Kommune er alle i et ressourceforløb, og 
projektet er et voksenprojekt. Projektlederen er Pernille Holdorf, projekt-
konsulent i jobcentret, der ikke selv sidder med sager. Der er tilknyttet 
fem sagsbehandlere til projektet, dog er det primært tre sagsbehandlere, 
der sidder med borgerne. Disse sidder med cirka 40 sager hver. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der består af en afde-
lingsleder fra Job og Udvikling og medarbejdere fra Center for Socialt 
Udsatte, Vital Horsens (sundhedsområdet), jobcentret, Mentorservice og 
Virksomhedsservice. Derudover er projektet tilknyttet en projektgruppe 
bestående af en rådgiver, en faglig koordinator for målgruppen og en 
mentor. Projektgruppen mødes månedligt. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 55 borgere ind i projektet. Dermed lever visitationen op til det forventede. Blandt de 55 borger, der per 1. 
juli 2015 var visiteret ind i projektet, er 2 overgået til beskæftigelse – fleksjob – og en enkelt borger har forladt projektet af andre årsager. 
31 borgere (60 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Horsens Kommune har indtil nu været at:  
1) Inddrage borgerne i etableringen af nye tilbud og at sikre mere tilgængelighed hos sagsbehandlerne.  
2) Inddrage alle forvaltninger – og dermed sikre tværfaglighed.  
3) Oprette et frivilligt mentorkorps, der kan varetage behovet for mentorstøtte. 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Horsens Kommune har meget fokus på at udvikle og forbedre deres tilgang til og brug af empowermentmetoden for på den måde at 
blive bedre til at inddrage og lytte til borgerne. Metodeudviklingen sker blandt andet gennem et tværkommunalt forum, hvor empower-
mentbegrebet drøftes og kvalificeres. I praksis inddrages borgerne gennem udvalgte processpørgsmål såsom ”Hvordan tænker du, at 
jeg kan hjælpe dig videre?” Udover dette har Horsens Kommune igangsat en løbende borgerrettet spørgeskemaundersøgelse, der 
handler om, om borgerne føler sig inddraget. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Horsens Kommune har stort fokus på tværfaglige indsatser og på parallelindsatser. Således er alle områder repræsenteret i Horsens 
Kommunes indsatsvifte, herunder både social-, sundheds-, børne- og familieområdet samt økonomirådgivning. Dette afspejler sig 
ligeledes i processen omkring borgerne, hvor man cirka 8 uger inde i det enkelte borgerforløb afholder et tværfagligt møde, hvor alle 
relevante aktører indkaldes på borgernes opfordring. Dette møde gentages løbende, når det er relevant. 

Horsens Kommunes indsatsvifte er udformet som en oversigt opdelt efter tværfaglige kategorier og ligner et organisationsdiagram opdelt 
efter forskellige temaer som for eksempel hjemløs, beskæftigelse og sundhed. Under hvert tema findes en række indsatser og tilbud. 
Borgerne bliver præsenteret for alle temaer og kan således selv vælge relevante indsatser og tilbud. På nuværende tidspunkt har 82 
procent af de i alt 52 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Dette er næsten på niveau med gennemsnittet (83 
procent) på tværs af alle projekter.  

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Horsens Kommune bruger rehabiliteringsplanen som borgernes plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Denne 
plan bruges til alle borgere i projektet og indeholder alle indsatser og planer for, hvordan borgerne når deres slutmål. Der er i Horsens 
Kommune i dag mere fokus på, at slutmålet skal være job eller uddannelse. Horsens Kommune har ydermere fokus på, at delmålene 
skal være realistiske for at skabe små successer. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

De koordinerende sagsbehandlere i Horsens Kommune mødes oftere med borgerne end førhen og oplever ofte, at borgerne kontakter 
dem. For at sikre øget kontakt er der i forbindelse hermed ansat en ekstra sagsbehandler i teamet. Den øgede kontakt har medført 
hurtigere dannelse af relationer, og sagsbehandlere og mentorer har fokus på at møde borgerne på borgernes banehalvdel, for 
eksempel ved at mødes hjemme hos borgerne i stedet for på kontoret eller ved at gå en tur. Mentorer og sagsbehandlere hjælper ofte 
borgerne med det problem, at de ikke har noget netværk. Alle borgere i projektet tilbydes en mentor. Per 1. juli 2015 havde 60 procent af 
de i alt 52 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er væsentlig flere end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle 
projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Horsens Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Fokusere på, hvad der virker for borgerne, og analysere Horsens Kommunes nuværende tilgang. 

2. Forbedre faciliteringen af de tværfaglige møder, så disse giver bedst muligt udbytte i forhold til den efterfølgende indsats. 

3. Fokusere på at få implementeret progressionsværktøjet som et dialogværktøj. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 
 

Projektet i Horsens Kommune lever op til alle minimumskrav. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om målgruppen i projektet  

 

  
Indsatserne i projektet 

 
 
 
 

  



Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

 Jammerbugt Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
60 procent af borgerne i projektet modtager kontanthjælp, mens de 
resterende modtager ressourceforløbsydelse. Projektet tilhører 
voksengruppen. 

Projektleder Line Jakobsen, udviklingskonsulent i jobcentret, har ikke 
selv sager. Der er p.t. tilknyttet 9 sagsbehandlere på tværs af 
ressourceforløbs- og kontanthjælpsområdet. Alle sagsbehandlere har 
stort set lige mange empowermentsager. 

Projektet er tilknyttet en eksisterende tværfaglig styregruppe bestående 
af projektlederen, beskæftigelseschefen, social- og sundhedschefen, 
teamlederne og faglige koordinatorer for kontanthjælps- og ressource-
forløb samt en repræsentant for AMK. Projektgruppen består af projektlederen og de to faglige koordinatorer, der mødes 
cirka hver anden uge. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 47 borgere ind i projektet. Dermed følger visitationen i projektet ikke helt det forventede. 
Af de 47, der var visiteret ind i projektet, er 45 fortsat aktive. Blandt de 2, der har forladt projektet, er den ene overgået til 
uddannelse, og den anden har forladt projektet af andre årsage. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Jammerbugt Kommune har indtil nu været: 

1) At arbejde med tilgangen til borgerne – hvor tankegangen vendes rundt for sagsbehandlerne. 
2) Metodeudvikling: Sagsbehandlerne har fået frihed til at afprøve deres egne metoder i samtalen med borgerne. 
3) Brug af ansat psykolog på projektet, der fortæller om, hvad man kan komme ud for i mødet med borgerne. 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Indtil nu har man i projektet anvendt et livshjul til at foretage en grundig og helhedsorienteret borgerinddragende dialog, hvor borgerne i 
løbet af samtalen sætter egne mål og peger på indsatsområder sammen med den koordinerende sagsbehandler. Efter progressions-
værktøjet er blevet introduceret, er det forventningen i projektet, at dette værktøj vil erstatte livshjulet. Derudover er de i projektet i gang 
med at indkalde borgere til deltagelse i en fokusgruppe, hvor formålet er at få mere viden om og sætte mere fokus på borgeroplevelsen. 
Det er hensigten, at der løbende afvikles gruppeprocesser med varierende fokus. På nuværende tidspunkt har 89 procent af de i alt 45 
aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet for det samlede projekt. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Jammerbugt Kommune har en indsatsvifte, der omfatter beskæftigelses- og sundhedsområdet samt socialområdet i et begrænset 
omfang. Indsatsviften er et A3-ark med bobler, hvor overskrifterne fra livshjulet er samlet, og de tilbud, der passer til, er koblet på. Der er 
en tom boble, der kan bruges til nye forslag fra borgerne. Indsatsviften er desuden et dialogværktøj. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

I Jammerbugt Kommune er én plan for borgeren et udviklingspunkt. Der er p.t. en plan, der fungerer på beskæftigelsesområdet, som er 
resultatet af et forsøg på at gøre planen visuelt overskuelig for borgerne. Der er møde i august 2015, hvor formålet er at gøre planen til et 
fælles redskab. Lavpraktisk handler det om, at man kan gå ind og skrive i planen fra forskellige it-systemer. P.t. printes planen ud til 
borgerne, så de kan tage planen med ud i tilbuddene, hvis de ønsker det. Det er ikke nødvendigt, da forløbet jo er koordineret. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Jammerbugt Kommune er rollen som koordinerende sagsbehandler og mentor adskilt. I projektet anvendes jobcentrets mentorkorps, 
der alle er fastansat i kommunen. Mentorerne er i huset sammen med sagsbehandlerne, og når borgerne tildeles en mentor, holdes der 
et fællesmøde mellem borger, sagsbehandler og mentor, hvor mål og forløb drøftes. På nuværende tidspunkt har 18 procent af de i alt 
45 borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er mindre end gennemsnittet for det samlede projekt. I Jammerbugt Kommune 
var der en forventning om, at mentorerne ville blive brugt meget mere, men oplevelsen er, at borgerne ikke ønsker flere professionelle 
inddraget. Derfor vil projektet forsøge at etablere adgang til flere frivillige mentorer. 

Fremadrettede fokusområder 

Jammerbugt Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er: 

1. At færdiggøre indsatsviften og arbejdet med planen. 

2. At fortsætte arbejdet med at lægge en mere fast form for fælles læring og opsamling på erfaring med metodeudviklingen.  

3. At sætte rammer for fælles afprøvning af metoder, der kan føre til udvikling af fælles værktøjskasse. 

4. Aktionslæring med kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere – fælles erfaringsudveksling.  

5. At styrke samarbejdet på tværs af forvaltninger. 

6. Fokus på implementering udover projektperioden. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav  

Jammerbugt Kommune opfylder minimumskrav 1 og 4 og delvist 

minimumskrav 2. Angående minimumskrav 2 mangler Jammerbugt 

Kommune at få indarbejdet socialtilbuddene i viften. Jammerbugt 

Kommune opfylder ikke minimumskrav 3 angående én tværgående 

plan. Dette punkt har dog særligt fokus fremadrettet. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Kalundborg Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
70 procent af borgerne i projektet i Kalundborg Kommune modtager 
kontanthjælp, mens 30 procent af borgerne modtager ressourceforløbs-
ydelse. Projektet er et voksenprojekt, og projektleder Solveig Solås sid-
der ikke selv med empowermentborgere, men er ude og afholde net-
værkscafeer. 12 sagsbehandlere er tilknyttet projektet, og de har der-
med i gennemsnit 3-4 empowermentborgere per stk. Projektet er tilknyt-
tet en overordnet styregruppe med repræsentanter fra social- og sund-
hedsområdet, borgerservice, børn og familie, genoptræningsområdet, 
voksenspecialenheden og jobcentret. En arbejdsgruppe med ansvar for 
flere projekter er for nyligt blevet etableret. Arbejdsgruppen er ikke tvær-
faglig og mødes cirka hver anden måned, hvor empowerment fast er på 
dagsordenen. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 46 borgere ind i projektet. Dermed følger visitationen til projektet ikke helt det forventede. Af de 46, der 
per 1. juli 2015 var visiteret ind i projektet, er 2 overgået til beskæftigelse – fleksjob – mens en enkelt borger har forladt projektet grundet 
førtidspension. 27 borgere (63 procent) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Kalundborg Kommune har indtil nu været at:  
1) Afholde netværksmøder – cafemøder – hvor borgerne kan se, at de ikke er alene, og hvor borgerne vælger temaerne. 
2) Udvikle sagsbehandlernes kompetencer, herunder at de lærer at bruge coachingværktøjer. 
3) Møde borgerne i øjenhøjde. 
 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Kalundborg Kommune har etableret en række cafemøder, hvis indhold som udgangspunkt bestemmes af borgerne. Således er borgerne 
selv med til at bestemme, hvilke problemstillinger der skal adresseres på møderne, og hvilke målsætninger der skal være for møderne. 
De koordinerende sagsbehandlere deltager på skift i cafemøderne for at få en større forståelse af borgerne, og hvad der fylder i deres 
hverdag. Både sagsbehandlere og borgere har givet som feedback, at de ser hinanden som værende mennesker i stedet for kommune 
og borger. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Kalundborg Kommune har endnu ikke helt fået færdigudarbejdet deres tværgående indsatsvifte, men den er under udarbejdelse og vil 
ligge færdig primo efteråret 2015. Tanken med viften er at skabe overblik for borgerne, og den er således inddelt i farvekategorier efter 
typer tilbud og skal foreligge både elektronisk og i papirform. Derudover er Kalundborg Kommune i gang med at få de forskellige tilbud til 
at optage en lille video om deres tilbud. 79 procent af de i alt 43 aktive borgere i projektet på nuværende tidspunkt har været i gang med 
mere end én indsats, mens 93 procent har været i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs af 
alle projekter. I denne sammenhæng har over halvdelen af projektdeltagerne i Kalundborg Kommune har modtaget en sundhedsindsats. 
I opgørelsen ses det ydermere, at 72 procent af borgerne har deltaget i anden indsats. Dette dækker primært over netværksmøderne. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Kalundborg Kommune påpeger, at de er bagud, når det kommer til brugen af én plan, og at borgerne frem til nu blot har udarbejdet 
planen i Opera og har udarbejdet en ressourceforløbsplan. Kalundborg Kommune har nu i samarbejde med konsulenthuset Marselisborg 
netop udarbejdet en ny plan. Planen er rent fysisk et A4-ark, der ligger ned, hvori der er fokus på delmål, hvad borgerne selv kan gøre, 
hvad borgerne skal have hjælp til, og hvilket hovedmål borgerne har. I planen er der også inkluderet en kolonne kaldet successer, der 
blandt andet adresserer de delmål, der er opnået. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Kalundborg Kommune er der flere af sagsbehandlerne, der har mødtes med borgerne andre steder end på kommunen, for eksempel 
fordi borgerne har ønsket, at samtalen skulle foregå via en gåtur. Dermed har der for borgerne været større tilgængelighed af den 
koordinerende sagsbehandler. Der har også været et nyt element i kontakten i form af afholdelse af cafemøderne. Alle borgere i 
projektet tilbydes en mentor og vælger selv mentoren ud fra en beskrivelse af mentorens kompetencer og interesseområder. Kalundborg 
Kommune fremhæver dog, at der er en del borgere, for hvem en mentor ikke giver mening lige nu, men at der på længere sigt – når flere 
kommer tættere på arbejdsmarkedet – vil være behov for flere mentorer. Per 1. juli 2015 havde 60 procent af de i alt 43 aktive borgere i 
projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er mere end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Kalundborg Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre, at Min Plan bliver implementeret. 

2. Færdiggøre indsatsviften. 

3. Sørge for, at alle medarbejdere har den rette indstilling til projektet, så de arbejder empowermentorienteret. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Kalundborg Kommune har opfyldt minimumskrav 1 og 4, men har kun 
delvist opfyldt delmål 2 og 3 angående henholdsvis en tværgående 
borgervendt indsatsvifte og plan. Indsatsviften er endnu ikke helt 
færdigudviklet, mens planen er færdigudviklet, men endnu ikke taget i 
brug. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Kolding Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Alle borgere i projektet er i ressourceforløb og tilhører voksengruppen. 

Opgaven som projektleder er forankret på ledelsesniveau og varetages 
af Inge Meta Holm Nielsen, der er sygedagpenge- og rehabiliteringschef i 
Kolding Kommune. Projektlederen har dermed ikke selv empowerment-
borgere. Der er p.t. 11 sagsbehandlere tilknyttet projektet, der hver har 
omkring 45 sager, hvoraf nogle er empowermentsager.  

Projektet er tilknyttet en eksisterende tværfaglig styregruppe bestående 
af niveau 2-chefer. Der er etableret en tværfaglig projektgruppe, der 
mødes cirka hver 6. uge. 

Per 1. juli 2015 er der visiteret 119 borgere ind i projektet. Dermed er 
visitationen til projektet på højde med det forventede. 28 borgere (24 procent) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet 
i mere end 4 måneder. Af de 119, der per 1. juli 2015 var visiteret ind i projektet, er 117 fortsat aktive. De restende 2 borgere 
er overgået til fleksjob. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Kolding Kommune har indtil nu været at: 

1) Arbejde med principper og værdier for empowerment, hvor fokus er på kommunikation og relationer (hertil anvendes bl.a. en pjece 
udviklet som fundament for sagsbehandlernes arbejde i forhold til værdier for mødet med borgerne).  

2) Etablere og anvende praksisfællesskab, hvor der arbejdes med at fastholde sagsbehandlernes motivation og metodeudvikling i 
forhold til empowermenttilgangen. 

3) Arbejde med kulturbearbejdning og kulturændring i organisationen og understøtte ejerskab på tværs af siloer (forvaltninger). 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Kolding Kommune visiterer alene borgere ind i projektet, er har et grundniveau af motivation. Baggrunden er, at der som udgangspunkt 
skal været et minimum af motivation at bygge videre på for borger og sagsbehandler. Det betyder, at alle borgerne til en vis grad er 
interesserede i, at der skal ske en ændring af deres situation. Alle borgere sikres reel medindflydelse på, hvilken type indsats der sættes 
i gang, og hvad målet er med at sætte indsatsen i gang. Dette sker i samtalen med den koordinerende sagsbehandler. Mens forløbet er i 
gang, følger den koordinerende sagsbehandler og borgeren løbende op på indsatsen og drøfter og undres sammen i samtalen om 
borgerens udvikling m.m. På nuværende tidspunkt har 73 procent af de i alt 117 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én 
indsats. Det er mindre end gennemsnittet (83 procent) for det samlede projekt.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Kolding Kommune har en tværfaglig indsatsvifte, hvori der indgår tværfaglige indsatser, men formen på indsatsviften skal ændres, fordi 
den i dens nuværende form ikke er overskuelig eller borgervendt. Kolding Kommune skal derfor til at starte op på at implementere Min 
Plan med kort, der er en kombination af en plan og en indsatsvifte, hvor borgerne under samtalen skal skrive i planen. Denne 
plan/indsatsvifte er i øjeblikket i designproces hos et kommunikationsbureau. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Kolding Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er i øjeblikket indsatsplanen fra STAR. 
Denne vil dog efter implementeringen af ovennævnte plan/indsatsvifte blive skiftet ud. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Kolding Kommune beskriver forskellen på den koordinerende sagsbehandler og mentoren i projektet ved, at den koordinerende 
sagsbehandlers opgave er at være koordinerende, mens mentoren understøtter, at borgerne kan deltage i de aftalte aktiviteter. I Kolding 
Kommune er der gjort et stykke arbejde – blandt andet via undervisning og gennem praksisfællesskabet – for at sikre, at mentorerne 
også arbejder empowermentorienteret. På nuværende tidspunkt har 21 procent af de i alt 117 aktive borgere i projektet modtaget støtte 
fra en mentor. Det er væsentlig mindre end gennemsnittet for det samlede projekt (49 procent).  

Fremadrettede fokusområder 

Kolding Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 

1. Fortsætte arbejdet med at implementere Min Plan/indsatsviften. 

2. Fortsætte arbejdet med at sikre relation og kontakt til borgerne. 

3. Fastholde praksisfællesskabet og understøtte sagsbehandlernes motivation i forhold til at arbejde empowermentorienteret. 

4. Arbejde aktivt med at udfylde rollen som koordinerende sagsbehandler. Det betyder, at man har en anden rolle end en almindelig 

sagsbehandler, hvor man i stedet er sagsleder. Det har betydning for den måde, man samarbejder tværfagligt på. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Kolding Kommune lever op til minimumskravene i projektbe-
skrivelsen, men mangler dog at få færdigudviklet sin indsatsvifte, så den 
bliver borgervendt. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Københavns Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Borgerne i projektet i Københavns Kommune modtager alle 
uddannelseshjælp, og projektet er et ungeprojekt. Projektleder Anja 
Aagren, chefkonsulent i jobcentret, sidder ikke selv med sager. Projektet 
havde tidligere 10 sagsbehandlere, men har nu kun to sagsbehandlere 
tilknyttet for at sikre større fokus på empowermentmetoden. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, hvor social-, sundheds- 
og centralforvaltningen er repræsenteret. Derudover består 
styregruppen af en afdelingsleder fra Børne- og Ungeforvaltningen, UU-
vejledere og jobcenterchefen. Styregruppen har fokus på at kvalificere 
tilbuddene og sikre deres tilgængelighed. Der er desuden en 
arbejdsgruppe tilknyttet. Arbejdsgruppen er alene forankret på 
beskæftigelsesområdet. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 37 borgere ind i projektet, hvilket er betydelig mindre end planlagt. 7 borgere (19 procent af borgerne i 
projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. Det lave visitationstal giver anledning til usikkerhed/ 
bekymring om fremdrift i projektet, hvor der p.t. er løbende dialog med Københavns Kommune om fremdriften i projektet. 

De vigtigste fokusområder i projektet i Københavns Kommune har indtil nu været at: 
1) Sikre borgernes frie valg blandt de tilbudte indsatser, men stadig at have fokus på det beskæftigelsesrettede mål.  
2) Fremme motivationen blandt borgerne i projektet, blandt andet gennem motiverende samtaler. 
3) Sikre visitationen ind i projektet. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

I Københavns Kommune er der generelt meget fokus på at lade borgerne bestemme, hvilke indsatser de synes giver mening, mens 
sagsbehandlerne skal have en mere tilbagetrukket rolle. For at sikre en vis fleksibilitet i tilbudsmulighederne har man i Københavns 
Kommune udarbejdet en app (jf. nedenstående minimumskrav), der viser, hvilke tilbud der er tilgængelige. De frivillige tilbud er også 
kortlagt og indarbejdet i appen, da de er nemmere at visitere til. Ydermere har man i Københavns Kommune etableret en mindre pulje til 
tilbud udover det sædvanlige. På nuværende tidspunkt har 89 procent af borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Dette er 
mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter. I forhold til tilbagemeldinger fra borgerne ønsker Københavns Kommune 
at foretage en evaluering af projektet, der dog ikke er igangsat endnu. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Københavns Kommune har udarbejdet en tværfaglig borgervendt app indeholdende de mest relevante tilbud i kommunen, herunder en 
række frivillige tilbud. Forud for borgernes brug af appen gennemgår sagsbehandlerne temaerne i appen med udgangspunkt i en række 
postkort. Appen er tiltænkt som et dialogværktøj, der giver borgerne mulighed for selv at overskue og vælge tilbud. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Københavns Kommune benytter ikke en skabelon til en samlet borgervendt plan, men har i stedet fokus på at udarbejde en samlet plan i 
deres it-system med hensyntagen til koordinering mellem de forskellige tværfaglige tilbud. I planen er der indskrevet slutmål, men ikke 
delmål. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Københavns Kommune er det et visitationskrav, at borgerne skal have en mentor, inden de begynder i projektet. Efter påbegyndt 
projekt kan borgerne fravælge deres mentorstøtte eller ønske en ny mentor. Per 1. juli 2015 havde 92 procent af de aktive borgere i 
projektet modtaget mentorstøtte. Dette er mere end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. Københavns Kommune har 
netop igangsat en ny visitationsprocedure, hvor potentielle deltagere i projektet deltager i et informationsmøde sammen med deres 
mentor. På den måde håber man, at man kan få flere borgere til at sige ja grundet opfordring og støtte fra mentoren. Alle borgere i 
projektet har en koordinerende sagsbehandler, og det er op til de unge, hvor ofte de ønsker kontakt til denne. 

Fremadrettede fokusområder 

Københavns Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre forbedret og intensiveret visitation og fremdrift i projektet. 

2. Udvikle samarbejdet med mentorerne, herunder mere fokus på fælles fodslag. 

3. Afprøve forskellige inddragende samtalemetoder med fokus på at finde ud af, hvad der virker.  

 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 
Projektet i Københavns Kommune opfylder som udgangspunkt 

minimumskravene. Dog er den tværgående indsatsplan ikke borgervendt.  

Desuden er Københavns Kommune langt fra det planlagte borgeroptag, og 

intensiteten i kontakten mellem borgere og sagsbehandlere er mere 

begrænset end gennemsnitligt. Det giver anledning til bekymring for 

fremdriften i projektet. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Lolland Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
45 procent af borgerne i projektet i Lolland Kommune modtager 
kontanthjælp, 52 procent af borgerne modtager ressourceforløbsydel-
se, mens 3 procent modtager en anden ydelse. Projektet er et 
voksenprojekt, og projektleder Susanne Stengaard Møllenbach, faglig 
koordinator i Lolland Kommune, sidder ikke selv med sager. Der er 17 
sagsbehandlere tilknyttet projektet. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der består af 
jobcenterchefen og repræsentanter fra visitationsgruppen til 
servicelovsydelse, træningsenheden fra sundhedsområdet, 
socialpsykiatrien og rusmiddelgruppen. Styregruppen er ved at 
formalisere en samarbejdsaftale, hvor borgernes sager deles op i tre 
kategorier, der er bestemmende for, hvor meget tværfagligt samarbejde der er nødvendigt for borgerne. Til projektet er også 
knyttet en arbejdsgruppe bestående af alle teamledere fra beskæftigelsesindsatsen og teamledere fra rusmiddel. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 71 borgere ind i projektet. Dermed er målet i forhold til borgeroptag klart indfriet. Af de 71 borgere, der 
var visiteret ind i projektet per 1. juli 2015, er 1 overgået til beskæftigelse – ordinært job – mens 5 borgere har forladt projektet af andre 
årsager. 27 borgere (42 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Lolland Kommune har indtil nu været at:  
1) Dygtiggøre sagsbehandlerne indenfor empowerment og samtalens pejlemærker – blandt andet gennem et undervisningsforløb af 

tre dages varighed med konsulenthuset Marselisborg. 
2) Arbejde med at sætte SMART-mål for borgerne og at have fokus på, at målene er operationelle. 
3) Styrke kvaliteten i samtalerne med borgerne, herunder motiverende samtaler med ressourcespotning og aktiv lytning. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Lolland Kommune inddrager borgerne ved at fokusere på at udøve aktiv lytning, bemyndigende samtalestyring, ressourcespotning, 
forhindringsforebyggelse og med generelt fokus på, at borgerne får mere ejerskab over de tiltag, der iværksættes, og har indvirkning på, i 
hvilken retning udviklingen skal ske. Lolland Kommune tænker også meget over, hvordan borgerne kan motiveres, og har oplevet, at 
nogle borgere er overraskede over, at de nu bliver bragt i spil, i forhold til hvordan de kommer videre.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Lolland Kommune har udarbejdet en elektronisk tværfaglig indsatsvifte. Indsatsviften er udarbejdet således, at den kan bruges som 
dialogværktøj og indeholder 8 kategorier i alt. Er borgeren interesseret i en kategori, sætter borgeren kryds i denne, hvorefter de 
forskellige tilbud under kategorien vises. Samtidig kan man se, om visitation er nødvendig for at modtage tilbuddet, eller om der er 
direkte adgang. Ved at trykke på tilbuddet vises både en professionel og en borgervendt beskrivelse af tilbuddet. Indsatsviften kan 
ydermere printes ud. Lolland Kommune er derudover begyndt at have fokus på tilbud, der ikke findes i indsatsviften, for eksempel 
frivillige tilbud. Lolland Kommune prøver at være mere fleksible i forhold til visitation til tilbud, og det er således muligt for en borger at 
komme i et tilbud, som denne tidligere ikke var i direkte målgruppe for. På nuværende tidspunkt har 80 procent af de i alt 65 aktive 
borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er næsten det samme som gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle 
projekter.  

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Borgerne udfylder Min Plan elektronisk sammen med den koordinerende sagsbehandler. Borgeren får en printet version af denne, som 
borgeren opfordres til at dele med de andre tilbud, som borgeren deltagere i. I Min Plan” står der mål og delmål, og derudover er der 
plads til at indskrive borgerens successer. Derudover er der kontaktoplysninger på alle borgerens kontaktpersoner. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Når det giver mening, har den koordinerende sagsbehandler tættere kontakt med borgeren end tidligere – således er det borgeren, der 
er med til at bestemme hyppigheden. Der er derudover afsat mere tid til borgeren i samtalerne – nemlig en hel time per samtale 
sammenlignet med en halv time førhen. Samtalerne mellem sagsbehandler og borger foregår primært på kontoret, dog er der også en 
del telefonsamtaler. Alle borgere i projektet tilbydes en mentor, og oftest vælger sagsbehandleren mentoren for borgeren. En del borgere 
takker nej til en mentor, fordi de for eksempel har en støtte- og kontaktperson, er ude i et virksomhedscenter, eller fordi de har bostøtte. 
Per 1. juli 2015 havde 42 procent af de i alt 65 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er mindre end gennemsnittet 
(49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Lolland Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre, at indsatsviften kommer helt på plads og bliver brugt efter hensigten. 

2. Fortsætte med at fokusere på visitering og registrering, og på at Min Plan benyttes efter hensigten. 

3. Fokusere på, at rehabiliteringsteamet tilpasser deres praksis, så de giver borgerne mere empowerment. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Lolland Kommune lever op til alle minimumskrav. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Lyngby-Taarbæk Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Borgerne i projektet er i ressourceforløb eller modtager kontanthjælp og 
tilhører voksengruppen. 

Opgaven som projektleder varetages af Mette Aahauge, der er udviklings-
konsulent og projektleder i jobcentret. Projektlederen har ikke selv sager. 
Der er p.t. tilknyttet 12 sagsbehandlere, hvoraf de 4 arbejder med ressour-
ceforløbssager, og de 8 arbejder på kontanthjælpsområdet. Hver sagsbe-
handler har 8-10 sager omfattet af projektet, men har i øvrigt lige så mange 
sager som andre sagsbehandlere i kommunen.  

Projektet er tilknyttet en eksisterende tværfaglig styregruppe bestående af 
niveau 2-chefer. Der er etableret en tværfaglig projektgruppe på 
afdelingslederniveau, der primært kommunikerer via mail. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 77 borgere ind i projektet. Dermed følger visitationen det forventede. Af de 77 borgere, der per 1 juli 
2015 var visiteret ind i projektet, er en 1 overgået til beskæftigelse – ordinært job – mens to har forladt projektet af andre årsager.  

De vigtigste fokusområder i projektet i Lyngby-Taarbæk Kommune har indtil nu været at: 

1) Styrke det tværfaglige samarbejde i praksis, for eksempel ved at udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser vedrørende kontakter og 
deling af informationer på tværs af forvaltningsområder. 

2) Arbejde med kultur og udvikling af empowermenttilgangen – medarbejderne skal tænke og handle anderledes i forhold til 
ansvarliggørelse af borgerne. 

3) Arbejde med organisationen og ledelsesniveauet – empowermenttilgangen kræver noget nyt af ledelsen. 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Indtil nu har fokus i kompetenceudviklingen ifølge projektlederen primært været at arbejde på de interne linjer med henblik på at øge de 
koordinerende sagsbehandleres fokus på at ansvarliggøre borgerne i forbindelse med deres egne sager. Projektlederen vurderer, at det 
endnu ikke er sikkert, at initiativerne er slået fuldt igennem, så borgerne i projektet mærker en markant forskel. Et konkret redskab, der er 
undervejs i projektet, er en mentorliste, hvor borgerne selv kan vælge mentor.  

På nuværende tidspunkt har 82 procent af de i alt 74 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er lidt mindre 
end gennemsnittet for projektet.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke på interviewtidspunktet færdiggjort den tværfaglige indsatsvifte. I første omgang vil indsatsviften 
være et A4-ringbind, og det overvejes, om viften efterfølgende skal gøres elektronisk. Projektlederen forventer, at indsatsviften er 
udarbejdet i uge 27. Der udarbejdes samtidig en mentorliste, hvor borgeren indledningsvist i projektet kan vælge en mentor. Denne liste 
forventes også at være færdigudarbejdet og klar til brug i uge 27. Derudover anvendes der i Lyngby-Taarbæk Kommune et ressource-
værksted for både ressourceforløbsborgere og kontanthjælpsmodtagere. Ressourceværkstedet for kontanthjælpsmodtagerne har været i 
gang i 4 uger og er blevet taget godt imod hos borgerne. Der arbejdes blandt andet med motivation på værkstedet. Der er afholdt 
informationsmøder på tværs af centre, der skal øge medarbejdernes kendskab til tilbud og rammer i de respektive centre og dermed øge 
mulighederne for det tværfaglige samarbejde. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

I Lyngby-Taarbæk Kommune arbejdes der med en plan, men det er svært i praksis på grund af forskellige it-systemer. P.t. udarbejdes 
planen med borgerne. Planen printes forsøgsvis ud og bæres derefter rundt af borgerne selv. Det er håndholdt, men vurderes at give 
borgerinddragelse og ansvar. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Alle borgere i projektet har en koordinerende sagsbehandler, og alle tilbydes en mentor. I Lyngby-Taarbæk Kommune er rollen som 
koordinerende sagsbehandler og mentor adskilt. Mentorerne er typisk eksterne. På nuværende tidspunkt har 66 procent af de i alt 74 
aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er mere end gennemsnittet for projektet (49 procent). 

Fremadrettede fokusområder 

Lyngby-Taarbæk Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 

1. Færdiggøre indsatsviften og mentorlisten. 

2. Gøre brug af eksterne undervisere, der skal foretage observation af samtaler og give feedback på dem. 

3. Styrke fokus på rollen som koordinerende sagsbehandler. Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune afsat midler til tre fuldtidsstillinger 

til et projekt, der handler om at tale beskæftigelse og sundhed under ét og dermed udnytte den koordinerende sagsbehandler 

bedre.  

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til minimumskrav 3 og 4, jf.  

ovenstående beskrivelse. Lyngby-Taarbæk Kommune lever kun delvist op 

til minimumskravet om, at borgerne sikres indflydelse på indsatsens mål og 

indhold og levede per 1 juli 2015 ikke op til minimumskravet angående en 

tværgående indsatsvifte. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Middelfart Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
97 procent af borgerne i projektet i Middelfart Kommune er i et 
ressourceforløb, mens 3 procent af borgerne modtager en anden form 
for ydelse. Projektet er et voksenprojekt, og projektleder Kinne Kaysen, 
udviklingskonsulent i Job- og Vækstcenter Middelfart, sidder ikke selv 
med sager. Der er knyttet fire sagsbehandlere til projektet, der hver især 
har cirka 25-30 ressourceforløbsmodtagere. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der består af ledere fra 
sundhedsområdet og socialafdelingen, jobcenterchefen og 
projektlederen. Derudover er projektet tilknyttet en arbejdsgruppe, 
bestående af en medarbejder fra henholdsvis sundheds- og 
socialområdet, to medarbejdere fra ressourceteamet samt 
jobcenterchefen og projektlederen. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 64 borgere ind i projektet. Dermed er målet for visitationen opfyldt. Af de 64 borgere, der per 1. juli 2015 
var visiteret ind i projektet, er 62 fortsat aktive. Blandt de 2, der har forladt projektet, er ingen overgået til job, ingen til fleksjob og ingen til 
uddannelse. Dermed har de 2 borgere, der har forladt projektet, forladt det af andre årsager. 41 borgere (66 procent) havde per 1. juli 
2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Middelfart Kommune har indtil nu været at:  
1) Køre et udviklingsforløb for medarbejderne med særligt henblik på at indøve teknikker i forhold til at rykke og motivere borgerne og 

finde frem til, hvad borgerne brænder for. Der har været fokus på, at mindsettet skal ændres i dialogen med borgerne. 
2) Have fokus på tværfaglighed. Borgerne indkaldes til et tværfagligt møde med alle relevante parter på baggrund af indsatser, og der 

følges løbende op. 
3) Fokusere på leverancerne i projektet, for eksempel i form af et indsatshjul – et udviklingshjul. 

 

Status på opfyldelse af projektets minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Middelfart Kommune har bygget indsatskataloget op om et udviklingshjul, der omhandler borgernes sociale og faglige kompetencer, 
fysisk/psykisk helbred, misbrug, netværk og familie, sundhed, motion og livsstil, arbejdsidentitet, bolig og økonomi. På denne måde 
sikres borgernes indflydelse ved, at der er faste rammer – der tager udgangspunkt i borgerne – og at disse, og ikke sagsbehandlerne, er 
med til at hjælpe borgerne til at vælge en retning, der sikrer fremgang. Derudover er der i Middelfart Kommune meget fokus på, at 
rådgiveren skal være tydelig i sit arbejde, og at borgeren skal kunne gennemskue hele forløbet. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Middelfart Kommune har endnu ikke et borgervendt katalog, men har i stedet udarbejdet et tværfagligt baggrundskatalog til brug for 
sagsbehandlerne og rehabiliteringsteamet. Middelfart Kommune går snart i gang med at udarbejde et borgerkatalog, hvor der er fokus 
på borgervendt formidling. Kataloget forventes færdigt i 2015. På nuværende tidspunkt har 98 procent af borgerne i projektet i Middelfart 
Kommune været i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

I Middelfart Kommune har den tværgående plan ændret sig fra udelukkende at være planen fra Work base, til Min plan, til at 
udviklingshjulet nu er repræsenteret i Min plan. Således er der fokus på en rød tråd. I planen er der desuden inkluderet mål og delmål, 
og der er ved hver samtale fokus på, hvad der er opnået siden sidst. Det er kun de områder, som borgeren har valgt ud, der bliver 
inkluderet i planen. Disse områder kan dog ændre sig med tiden. Planen er et webdokument, og borgeren får planen med sig. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Middelfart Kommune har den koordinerende sagsbehandler mere kontakt med borgerne end tidligere, og meget af dialogen med både 
sagsbehandler og særligt mentor foregår i borgerens hjem, i skolen, i parken – der, hvor borgeren føler sig tryg. Alle borgere bliver tilbudt 
en mentor, og borgerne kan vælge, om det skal være en mentor fra ressourceteamet eller andetstedsfra, hvorefter borgeren får en 
mentor tildelt. Mentorerne har modtaget undervisning i empowermenttilgangen. Per 1. juli 2015 havde 67 procent af de i alt 62 aktive 
borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er mere end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Middelfart Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Få færdiggjort det borgervendte indsatskatalog. 

2. Have mere fokus på en god og inddragende dialog med borgerne. 

3. Sikre en rød tråd mellem de forskellige aktiviteter (plan, indsatsplan osv.). 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Middelfart Kommune lever op til minimumskravene i 

projektbeskrivelsen, men mangler dog at få videreudviklet den tværgående 

indsatsvifte, så denne også bliver borgervendt. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Norddjurs Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
55 procent af borgerne i projektet modtager kontanthjælp, mens 43 
procent er i ressourceforløb. Projektet tilhører voksengruppen. 
Projektlederen er Iben Günther Nielsen, der er chef for ressource og 
udvikling i Norddjurs Kommune. Projektet i Norddjurs Kommune er i 
øjeblikket under genopretning. Der er ansat to nye sagsbehandlere, der 
har modtaget undervisning og har ansvaret for 35 sager hver. Den 
nuværende projektleder varetager rollen midlertidigt, indtil en ny 
projektleder tiltræder i november. Den nye projektleder vil bidrage med 
et halvt årsværk til sagsbehandlingen. Norddjurs Kommune samarbejder 
med Marselisborg om genopretning af projektet. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe bestående af ledelsen fra 
jobcentret og repræsentanter fra ledelsen af myndighedsfunktionerne på socialområdet og sundhedsområdet. Den daglige 
ledelse af projektet varetages af projektlederen med støtte fra konsulenthuset Marselisborg. Projektlederen følger op på 
projektet ugentligt, mens der sker ledelsesmæssig opfølgning mindst en gang om måneden. 

Per 1. juli 2015 er der visiteret 76 borgere ind i projektet. Dermed indfrier og overstiger visitationen til projektet det forventede. Af de 76 
borgere, der er visiteret ind i projektet, er 74 fortsat aktive. 39 borgere (53 procent af de aktive borgere i projektet) har været tilknyttet 
projektet i mere end 4 måneder. Blandt de 2, der er har forladt projektet, er ingen overgået til job, fleksjob eller uddannelse, men har 
forladt projektet af andre årsager (1 borger har valgt at forlade projektet og 1 har forladt projektet efter sagsbehandlers vurdering). 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Norddjurs Kommune har indtil nu været at:  
1) Gøre brug af inddragende samtaleteknik for at give borgerne ejerskab af egen situation og handlemuligheder. 
2) Sikre en bedre relation mellem borgere og sagsbehandlere gennem hyppigere kontakt. 

3) Give borgerne mulighed for at vælge, hvilke tilbud der kunne være relevante og interessante for dem. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Norddjurs Kommune arbejder med at sikre borgerne indflydelse på indsatsen ved at udlevere tilbudskataloget til dem, så de får mulighed 
for at tage det med sig hjem og vurdere, hvilke tilbud de synes virker relevante og interessante. Borgerne inviteres til at deltage i 
planlægning af indsats og mål med involverende spørgsmål. 

Norddjurs Kommune arbejder samtidig med Min Plan som redskab til at inddrage borgerne i målsætning og fastlæggelse af indhold i 
indsatsen. Borgerne og sagsbehandlerne udfylder sammen Min Plan med udgangspunkt i spørgsmål om borgernes ønsker til indsatsen. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Norddjurs Kommune har udviklet en samlet tilbudsvifte bestående af tværgående tilbud indenfor beskæftigelses-, social- og 
sundhedsområdet. Tilbudsviften er udarbejdet i to eksemplarer. Et, der er henvendt til sagsbehandlerne og indeholder visitationsbeskri-
velser og kontakter til de enkelte områder, og et andet, der er borgervendt, hvor de kan læse om de forskellige tilbud. 

Tilbudsviften anvendes i praksis ved, at borgerne får mulighed for at tage den borgerrettede version med hjem og orientere sig i 
tilbuddene på tværs af områder, som udgangspunkt for en dialog om, hvilke tilbud der vil være relevante. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Norddjurs Kommune har udviklet et selvstændigt skema, der holder fokus på Min Plan, hvori der arbejdes med borgerens plan på tværs 
af områder. Planen drøftes og beskrives i samarbejde med den koordinerende sagsbehandler. Drøftelsen af planen danner således 
udgangspunkt for en dialog om udfordringer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. De enkelte myndigheder har stadig fortsat hver 
deres plan. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Norddjurs Kommune har man arbejdet med at skabe øget tilgængelighed for borgerne, blandt andet ved at sikre, at alle borgere har 
adgang til begge koordinerende sagsbehandlere via både telefon og mail og ved aktivt at følge op på aftaler og samtaler med borgerne. 
Alle borgere i projektet får tilbudt en mentor, enten som støtte til personlige udfordringer eller som støtte i forbindelse med praktikker eller 
i tilbud. Sagsbehandlerne kontakter mentorerne imellem opfølgningssamtaler, og mentorerne inviteres til at deltage i nogle samtaler med 
borgerne. Per 1. juli 2015 havde 31 procent af de i alt 74 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er mindre end 
gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Norddjurs Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Etablere et overblik over de enkelte borgeres status, og hvor de befinder sig i processen. 

2. Opnå samme anvendelse af redskaber og samme registreringsniveau som de øvrige projektkommuner. 

3. Skabe et stærkere fagligt fokus, blandt andet gennem opkvalificering i forhold til samtaleteknikker. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Norddjurs Kommune opfylder umiddelbart alle minimumskrav, men 

intensitet i kontakterne og brugen af mentorer har været lav. Der har ifølge 

Norddjurs Kommune og Marselisborg ikke været tilstrækkelig fremdrift i 

projektet i foråret, og derfor genoprettes projektet nu, og der er aftalt ny 

projektplan. Genopretningen følges tæt. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Odder Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
69 procent af borgerne i projektet i Odder Kommune modtager 
kontanthjælp, 28 procent af borgerne modtager ressourceforløbsydelse, 
1 procent af borgerne modtager uddannelseshjælp, mens 1 procent af 
borgerne modtager en anden form for ydelse. Projektet er et 
voksenprojekt, og projektlederen sidder ikke selv med sager. Der er 
tilknyttet fire sagsbehandlere til projektet, og sagsbehandlerne sidder 
også med borgere, der er i målgruppen for projektet, men som endnu 
ikke har sagt ja til at være med. Projektleder, Tine Clemensen, er 
teamleder i jobcentret. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der består af 
medarbejdere fra social- og ydelsesafdelingen. Lederen fra sundheds- 
og ældreområdet er også tilknyttet, og ligeledes er en medarbejder fra børn og familie inviteret til styregruppen. 
Styregruppen holder møde hvert kvartal. Projektet har ikke en arbejdsgruppe. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 97 borgere ind i projektet. Dermed er målsætningen for visitationen mere end opfyldt. Af de 97 borgere, 
der per 1. juli 2015 var visiteret ind i projektet, er 1 overgået til job, 9 til fleksjob og 1 til uddannelse. 12 borgere har forladt projektet af 
andre årsager. 27 borgere (42 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 
måneder.  

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Odder Kommune har indtil nu været at:  
1) Udvikle sagsbehandlernes kompetencer igennem undervisning i empowermentorienterede samtaleteknikker og metoder. 
2) Fokusere på, at sagsbehandlerne har hyppigere kontakt med borgerne, blandt andet gennem sænket sagstal. 
3) Sikre, at indsatsviften blev udvidet med tilbud – heriblandt gennem frivillige, ikke-kommunale tilbud såsom Blå Kors. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Odder Kommune fokuserer meget på, at dialogen med borgerne handler om, hvad borgerne føler, de har brug for. Således indledes 
samtalerne med borgerne med at etablere en tillidsvækkende relation, hvor der er fokus på, hvad borgerne oplever som styrker/barrierer. 
Et eksempel på at borgerne har haft indflydelse på indsatserne er blandt andet, at Odder Kommune er ved at etablere et endnu stærkere 
samarbejde med sundhedsafdelingen, da mange borgere ønsker mere motion. Odder Kommune overvejer derudover, om borgerne skal 
have mulighed for at give feedback på deres forløb. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Odder Kommune har en tværfaglig indsatsvifte, der er udformet som en A4-mappe med beskrivelse af hvert tilbud. Odder Kommune 
påpeger, at de har fokuseret meget på at gøre mappen borgervendt, hvorfor siderne i mappen er farvekodede og ikke indeholder for 
mange komplicerede ord. Derudover er mappen udformet, så den er meget struktureret. Udover at alle indsatser kan findes i mappen, 
kan informationer om mentorer også findes i den. Odder Kommune påpeger, at de mangler større viden om, hvordan de kan støtte en 
borger i at få et netværk. På nuværende tidspunkt har 58 procent af de i alt 74 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én 
indsats. Det er mindre end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter.  

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Odder Kommune har samlet alle tværfaglige indsatser for hver borger i STARs Min plan. Ifølge Odder Kommune er det ikke altid, at de 
har et beskæftigelsesrettet mål fra starten, og derfor kan et delmål være at finde frem til beskæftigelsesmålet. Derudover arbejder Odder 
Kommune meget med små delmål, og kommunen påpeger, at sagsbehandlere fra de forskellige forvaltninger til tider sætter sig sammen 
og bliver enige om tværfaglige delmål og nuværende fokus. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Projektlederen i Odder Kommune påpeger, at man meget gerne vil have sagsbehandlerne ud af kontorerne, men at det endnu ikke er 
lykkedes, da det tager tid at ændre sagsbehandlernes vaner. Projektlederen oplyser, at indtil videre er det ikke alle borgere, der er blevet 
tilbudt en mentor, fordi de har været hårdt ramt på området grundet ændret refusion og driftsloft. I fremtiden vil alle borgere dog blive 
tilbudt en mentor. Per 1. juli 2015 havde 28 procent af de i alt 74 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Dette er mindre 
end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Odder Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Videreudvikle sagsbehandlernes kompetencer og sørge for, at de har den rette indstilling til empowerment. 

2. Sikre sig, at familieområdet inddrages i den tværfaglige indsats. 

3. Sørge for, at mentordelen i projektet falder på plads, så alle i fremtiden tilbydes en mentor. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Odder Kommune lever op til minimumskrav 1, 2 og 3, jf. 

ovenstående beskrivelse. Projektet lever ikke op til minimumskravet 

vedrørende mentorens rolle i projektet, eftersom det ikke er alle borgere, 

der får tilbudt en mentor. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

 Randers Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Borgerne i projektet i Randers Kommune er alle i et ressourceforløb og 
tilhører voksengruppen. Projektlederfunktionen i Randers er delt på to 
personer, hvor den ene er ansat som sagsbehandler i jobcentret, mens 
den anden er ansat som jobkonsulent i Jobcentret. Begge projektledere 
sidder selv med ressourceforløbssager. Der er i alt tilknyttet seks 
sagsbehandlere og to jobkonsulenter til projektet. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe bestående af en 
afdelingsleder fra beskæftigelsesområdet og to repræsentanter fra 
rehabiliteringsteamet, der repræsenterer beskæftigelsesområdet og 
familie- og socialområdet. Derudover er der tilknyttet to borgere og de to 
projektledere. Projektet er også tilknyttet en intern arbejdsgruppe, der 
udelukkende består af repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, henholdsvis en afdelingsleder og en projektleder. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 60 borgere ind i projektet. Dermed følger visitationen til projektet det forventede. Af de 60 
borgere, der per 1. juli 2015 var visiteret ind i projektet, er ingen overgået til job, 1 til fleksjob og ingen til uddannelse. 3 
borgere har forladt projektet af andre årsager. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Randers Kommune har indtil nu været at: 
1) Sikre borgernes indflydelse og nedbryde sproglige barrierer mellem rådgivere og borgere for at skabe en fælles platform.  
2) Skræddersy indsatser til hver borger og have fokus på individuelle ressourceforløb. 
3) Bruge grafisk facilitering og herigennem skabe bedre tværfaglig dialog med samarbejdspartnere og bedre forståelse af betydningen 

af den enkelte borgers indsats.  

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Randers Kommune har stort fokus på at sikre borgernes indflydelse ved at sørge for, at rådgivere og borgere taler samme sprog, for 
dermed at skabe en fælles platform. Igennem grafisk facilitering er det desuden hensigten, at borgerne skal have indflydelse på 
indsatsernes indhold og rækkefølge og skal tage ansvar i forbindelse med tilrettelæggelsen af Min plan. Der lægges også meget vægt 
på, at borgerne forstår ressourceforløbet, har overblik over forløbet og forstår de enkelte indsatser. 
 
På nuværende tidspunkt har 100 procent af de i alt 56 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mere end 
gennemsnittet for det samlede projekt.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Randers Kommune har en tværgående tilbudsvifte indenfor social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Indsatsviften er 100 procent 
borgervendt og er bygget op omkring principperne for grafisk facilitering. Hvert område har 6-7 indsatser/tilbud tilknyttet, der i praksis er 
tegnet på forskellige kort. De forskellige tilbud kan skræddersys til hver enkelt borger. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Randers Kommune bruger grafisk facilitering til i samarbejde med borgerne at samle samtlige indsatser i én plan. Borgeren er således 
med til at lægge de ovenstående beskrevne kort (indsatser) i den ønskede rækkefølge, hvorefter planen fotokopieres, så borgeren kan 
tage den med sig. Værktøjet bidrager ifølge Randers Kommune til at skabe en tættere dialog med samarbejdspartnerne, fordi det er 
nemmere for borgerne at forstå, medbringe og videreformidle planen. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Randers Kommune har hver borger fast tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, der også fungerer som halv mentor, og en 
jobkonsulent, der ligeledes fungerer som halv mentor. På den måde er der fast fokus på det virksomhedsrettede, og alle borgere i 
projektet har tilknyttet en mentorfunktion. Sagsbehandlerne i projektet er både tilgængelige via mail og telefon og tager ud og afholder 
møder med borgerne ude i byen. Sagsbehandlerne er med ude hos alle samarbejdspartnerne og foretager undervejs i processen 
opsamling på tilbuddene. Alle borgerne i virksomhedspraktik har fået tildelt en virksomhedsmentor. På nuværende tidspunkt har samtlige 
56 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. 

Fremadrettede fokusområder 

Randers Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er: 
1. At have fokus på visitation ind i projektet og sikre den løbende registrering i registreringsværktøjet. 

2. Fortsat at udvikle metodeværktøjet (grafisk facilitering). 

3. At sikre fokus på implementering og korrekt brug af progressionsværktøjet. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 
 

Projektet i Randers Kommune lever op til alle minimumskrav. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Silkeborg Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
79 procent af borgerne i projektet i Silkeborg Kommune modtager 
kontanthjælp, mens 21 procent af borgerne modtager ressourceforløbs-
ydelse. Projektet er et voksenprojekt, og projektlederen sidder ikke selv 
med borgere. Der er knyttet to sagsbehandlere til ressourceforløbsbor-
gerne, mens der er tilknyttet fem sagsbehandlere til kontanthjælpsborger-
ne. Projektlederen i Silkeborg Kommune, Anne-Mette Pedersen, er ansat 
som overordnet projektleder i Silkeborg Kommune. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der består af lederen af 
mentorrådet, lederen af psykiatriområdet og medarbejdere fra 
socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet. Derudover er en 
arbejdsgruppe også knyttet til projektet bestående af de syv 
sagsbehandlere og en teamkoordinator.  

Per 1. juli 2015 var der visiteret 76 borgere ind i projektet. Dermed er målet for visitationen opnået. Af de 76 borgere, der per 1. juli 2015 
var visiteret ind i projektet, er ingen overgået til beskæftigelse, men 4 har forladt projektet af andre årsager. 27 borgere (38 procent af de 
aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Silkeborg Kommune har indtil nu været at:  
1) Udvikle medarbejdernes kompetencer og metoder, så medarbejderne bliver bedre til at inddrage borgerne. Der er blandt andet 

supervision af sagsbehandlerne, og derudover er der undervisnings- og workshopdage for hele jobrehabiliteringsområdet. 
2) Udvikle tværfaglighed, blandt andet ved på ledelsesniveau at samarbejde med sundheds- og socialområdet og at samarbejde med 

psykiatrien om åben dialog-møder. 
3) Etablere en borgerdrevet cafe. Dette foregår sammen med en række borgere, og det er meningen, at borgerne skal beslutte 

dagsordenen. 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

I Silkeborg Kommune sikres borgernes indflydelse ved, at det er borgerne – og ikke sagsbehandlerne – er møder ind med en dagsorden. 
Der er fokus på, at borgerne inddrages mest muligt, og mange kommunikative redskaber er taget i brug, så borgerne bedre forstår 
processen. Derudover har borgerne mulighed for at invitere deres netværk ind til åben dialog-møderne, og det er borgerne, der skal 
beslutte dagsordenen på de borgerdrevne cafeer. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Silkeborg Kommune er ved at færdigudvikle deres borgervendte webkatalog, der henvender sig til borgere i ressourceforløb såvel som til 
borgere på kontanthjælp. Silkeborg Kommune påpeger, at det er relativt nemt for borgerne at komme til de tværfaglige tilbud, men at der 
ikke har været så meget fokus på virksomhedsrettede tilbud og tilbud på socialområdet. Silkeborg Kommune har særligt fokus på 
lettilgængelige tilbud og fokuserer i særdeleshed på frivilligbaserede tilbud. Kataloget forventes at være klar til oktober 2015, og det er 
meningen, at borgerne skal kunne logge på hjemmefra og dermed være i stand til selv at melde sig til tilbud. På nuværende tidspunkt har 
93 procent af de i alt 72 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet (83 procent) på 
tværs af alle projekter.  

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Silkeborg Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er Min plan fra STAR. Flere borgere 
udfylder selv planen, og ellers får de hjælp til at finde frem til og formulere deres drøm. Silkeborg Kommune har gjort Min plan mere 
grafisk, så den er mere logisk og tydeligt opbygget i forhold til borgernes forløb. Borgerne i ressourceforløbene fortsætter med 
indsatsplanerne og har både en systemplan og deres egen plan. Denne indsatsplan er også tværgående. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Sagsbehandlerne forsøger at møde borgerne oftere, og der afholdes sommetider – særligt for borgerne i ressourceforløb – møder 
hjemme hos borgerne. Silkeborg Kommune har fokus på at bruge mere grafisk facilitering i forhold til netværksmapning, og i den 
forbindelse er der sat whiteboards op, og også rummene er forsøgt indrettet, så de virker mere imødekommende. 

Alle borgere tilbydes en mentor, og alle mentorer er med i et undervisningsforløb, så de bliver bedre til empowerment og i mindre grad 
bliver borgerens advokat. Per 1. juli 2015 havde 47 procent af de i alt 72 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er 
mindre end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Silkeborg Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er: 
1. At sikre mere åben dialog gennem netværksmøder og dialogmøder. 

2. Fortsat at have fokus på sagsbehandlernes kompetencer indenfor empowermentmetoden. 

3. At inddrage borgerne i udviklingsaktiviteter og bruge borgernes perspektiver. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Silkeborg Kommune lever op til minimumskrav 1, 3 og 4, jf. 
ovenstående beskrivelse. Silkeborg Kommune lever ikke op til 
minimumskravet angående en samlet tværgående indsatsvifte, men har 
dette som fremadrettet fokus og forventer at færdiggøre denne i oktober 
2015. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Skive Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
55 procent af borgerne i projektet i Skive Kommune modtager ressource-
forløbsydelse, 44 procent modtager kontanthjælp, mens 1 procent af bor-
gerne modtager en anden form for ydelse. Projektet er et voksenprojekt, 
og projektlederen, Birgitte Bjerre, sidder som sagsbehandler i kommunen 
og har dermed selv empowermentsager. Der er i alt tilknyttet tre sagsbe-
handlere til projektet, hvoraf den ene dog kun sidder med to borgere. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe med repræsentanter fra 
sundheds- og socialområdet, der mødes hvert halve år. Derudover er 
projektet tilknyttet en tværfaglig projektgruppe bestående af en leder fra 
sundhedsområdet, en leder fra socialområdet og en leder fra 
psykiatrirådgivningen. Projektgruppen mødes hver måned. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 88 borgere ind i projektet. Dermed er målet for visitationen opfyldt og overgået. Af de 88 borgere, der per 
1. juli 2015 var visiteret ind i projektet, er én overgået til beskæftigelse – fleksjob – mens 7 har forladt projektet af andre årsager. 53 
borgere (66 procent af de aktive borgere i projektet) havde været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Skive Kommune har indtil nu været at:  
1) Give borgerne mere ansvar – borgerne inddrages mere, og der er generelt mere kontakt med borgerne. 
2) Etablere forløbet Kaptajn i eget liv, der kommer til at køre fra august 2015. 
3) Introducere borgerne til en positiv dagbog, hvor de løbende skal skrive deres små successer ned. 

 

Status på opfyldelse af projektets minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Borgerne sikres indflydelse ved, at de generelt inddrages mere og gives mere ansvar. For eksempel får borgerne tilbudsmappen med 
hjem, som der derefter tales ud fra. Denne tilbudsmappe anses som værende et empowermentværktøj i sig selv. Skive Kommune 
overvejer at bruge spørgeskemaer til at sikre tilbagemelding fra borgerne. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Skive Kommune har en tværgående indsatsvifte, der er udarbejdet som en A5-brochure delt op i 3 farver efter tilbud på beskæftigelses-, 
social- og sundhedsområdet. På hver side er der en beskrivelse af hvert tilbud. Tilbuddene er meget forskellige og strækker sig fra 
social- og sundhedsområdet (rygning, smerte) til beskæftigelsesområdet (mentor, virksomhedspraktik mv.). Ifølge Skive Kommune er 
indsatsviften meget overskuelig og håndterbar – for sagsbehandlerne såvel som for borgerne. På nuværende tidspunkt har 85 procent af 
de i alt 80 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle 
projekter. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Skive Kommune bruger Min plan i de sager, der ikke er ressourceforløb. I disse sager bruges Indsatsplanen i stedet. Alle tværfaglige 
indsatser er skrevet ind i Min plan eller Indsatsplanen, og planen udfyldes i samarbejde med borgerne. I planen er der altid et 
beskæftigelsesrettet mål, og borgerne får planen med hjem. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Der er oftere kontakt mellem sagsbehandler og borger end normalt, og de fleste af borgerne har både sagsbehandlerens mobilnummer 
og mailadresse. Derudover er sagsbehandlerne begyndt at afholde møder i borgernes hjem. Alle borgere er blevet tilbudt en mentor, og 
mentorerne bliver tildelt på baggrund af sagsbehandlernes viden om mentorerne. Borgerne kan ikke selv vælge deres mentor, fordi der 
er en del om buddet. Per 1. juli 2015 havde 52 procent af de i alt 80 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. Det er mere 
end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Skive Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre fortsat løbende visitation ind i projektet. 

2. Fortsætte med at have fokus på metodeudvikling – hvad virker og for hvem? 

3. Færdiggøre etableringen af Kaptajn i eget liv-forløbet. 

 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

 
Projektet i Skive Kommune lever op til alle minimumskrav. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Slagelse Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
87 procent af borgerne i projektet i Slagelse Kommune modtager 
uddannelseshjælp, mens 10 procent modtager ressourceforløbsydelse, 2 
procent modtager kontanthjælp og de resterende 1 procent modtager 
andre ydelser. Projektet er et ungeprojekt, og projektleder Nils Holmsted 
Kruse, projektleder for Center for Arbejdsmarked og Integration, sidder 
ikke selv med sager. Der er tilknyttet 22 sagsbehandlere til projektet. 

Projektet er tilknyttet en styregruppe, der består af afdelingschefen fra 
Ungeafdelingen, projektlederen fra et andet tværfagligt projekt, to 
teamledere fra Ungeafdelingen og teamlederen for ressourceforløb og 
tilbud. Styregruppen er således ikke tværfaglig, men til gengæld er der 
tilknyttet en tværfaglig følgegruppe bestående af centerchefer fra 
borgerservice, handicap og socialpsykiatri, misbrugscentret, jobcentret og Børne- og Ungeafdelingen. Ydermere er der 
tilknyttet en ad hoc-projektgruppe, hvor myndighedssagsbehandlere på skift diskuterer projektets faglige elementer. 

Slagelse Kommune forventer et borgeroptag på 250 borgere i alt. Dette er det højeste antal af alle kommunerne i projektet. 
Per 1. juli 2015 var der visiteret 115 borgere ind i projektet. Dermed følger visitationen til projektet ikke helt det forventede, 
der var 140. Blandt de 115 visiterede borgere er 1 overgået til job og 4 til uddannelse. Derudover har 5 borgere forladt 
projektet af andre årsager. 30 borgere (29 procent af de aktive borgere i projektet) har været tilknyttet projektet i mere end 4 
måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Slagelse Kommune har indtil nu været at: 
1) Flest mulige borgere tilknyttes en mentor med kompetence indenfor empowerment. 
2) Borgerne sikres frit valg på tværs af den samlede tilbudsvifte og støttes i deres valg af tilbud. 
3) Der følges op på hver enkelt borger igennem løbende samtaler undervejs i indsatsen med udgangspunkt i Den 

personlige dagsorden, som hver borger skal have udarbejdet forud for samtalerne. 
 
  

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

I Slagelse Kommune har brogernes mulighed for at få bestemte tilbud tidligere været afhængig af, hvilken målgruppe borgerne tilhørte. 
Dette er ændret i empowermentprojektet, så borgerne i langt højere grad kan vælge, hvilke tilbud de ønsker – på tværs af målgruppe-
inddelinger. For at sikre, at borgerne sætter retningen i samtalen med sagsbehandlerne, arbejder Slagelse Kommune med Den 
personlige dagsorden, der består af tre spørgsmål, som borgerne skal overveje inden hver samtale: 1. Hvad vil jeg gerne snakke om på 
mødet?, 2. Er der noget, jeg gerne vil lave om i forhold til min indsats?, 3. Er der andet, der fylder i mit liv? På den måde tvinges 
borgerne til at tage ansvar og styring. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Slagelse Kommune har samlet deres beskæftigelsesrettede tilbud på en grafisk dialogorienteret trappe, hvor hvert enkelt trin 
repræsenterer borgernes nuværende situation i forhold til ressourceniveau. For hvert trin er en række tilbudte indsatser tilknyttet. 
Trappen omfatter ikke tilbud fra sundheds- og socialområdet. For at få viden om disse skal der indhentes brochure. 
 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Slagelse Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er indsatsplanen fra STAR, Min Plan. I 
processen omkring planen er der fokus på, at borgerne selv engageres i udarbejdelsen af planen for at understøtte deres engagement i 
indsatserne mest muligt. På samme måde er der fokus på, at det er borgerne selv, der skal arbejde med mål og delmål, for eksempel 
ved at være med til finde en virksomhedspraktik. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Slagelse Kommune bliver alle borgere i projektet tilbudt en mentor ud fra et match mellem de to parter foretaget af en koordinator. Der 
er tre faste mentorer tilknyttet projektet, der alle er undervist i empowermenttilgangen. Dertil er der også et supplerende mentorkorps på 
seks mentorer. 1. juli 2015 havde 44 procent af borgerne i projektet modtaget mentorstøtte. Dette er mindre end gennemsnittet (49 
procent) på tværs af alle projekter. Alle borgere har en koordinerende sagsbehandler, men borgerne har ikke hyppigere kontakt med 
deres sagsbehandler end tidligere.  

Fremadrettede fokusområder 

Slagelse Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Implementere empowermentmetoden endnu bedre, så der skabes større tillid til metoden hos sagsbehandlerne. 

2. Implementere progressionsværktøjet med fokus på, at værktøjet skal give mening og ikke blot giver flere registreringer. 

3. Have fortsat fokus på den løbende visitation af borgere og at få registreret korrekt i registreringsværktøjet. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Slagelse Kommune lever op til minimumskrav 1, 3 og 4, jf. ovenstående. 
Slagelse Kommune lever ikke op til minimumskravet angående en 
tværgående indsatsvifte, hvor tilbud fra både beskæftigelse-, social- og 
sundhedsområdet er samlet. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Stevns Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Borgerne i projektet i Stevns Kommune modtager alle ressourcefor-
løbsydelse. Projektet er et ungeprojekt, og projektlederen Ulf 
Christensen, specialkonsulent i Center Arbejdsmarked, sidder ikke selv 
med sager. Der er kun en sagsbehandler tilknyttet projektet. 

Projektet har tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der består af 
forvaltningsdirektøren, borgerservicechefen og cheferne for 
henholdsvis Center Arbejdsmarked, Center børn og Læring og Center 
Sundhed, Ældre og Social. Ydermere er der tilknyttet en arbejdsgruppe 
til projektet bestående af sagsbehandlere på området, en ekstern 
sundhedskonsulent, en virksomhedskonsulent og afdelingslederen i 
Center Social, Sundhed og Ældre. Styregruppen afholder samtaler 
cirka hver anden måned, mens projektgruppen afholder samtaler hver sjette uge. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 26 borgere ind i projektet, hvilket er flere end det forventede. 2 borgere havde per 1. juli 2015 været 
tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. Dette lave antal skyldes blandt andet, at Stevns Kommune på baggrund af deres ansøgning, 
først begyndte med deres visitation i januar 2015. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Stevns Kommune har indtil nu været at:  
1) Gøre brug af udvidede rammer for dialogen med borgerne, blandt andet ved tildeling af arbejdstelefoner til sagsbehandlerne for at 

lette, hurtiggøre og øge mængden og hyppigheden af dialog med borgerne. 
2) Have yderligere fokus på, hvad der virker for den enkelte borger ved brug af Din Idé og Min Plan.  
3) Udarbejde en sundhedsprofil og afholde sundhedssamtaler med en sundhedskonsulent. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav  
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Gennem brug af samtaleteknikker har Stevns Kommune forsøgt at sikre, at borgerne får udtrykt, hvad der for dem er vigtigst at handle 
på. De foretrukne metoder i Stevns Kommune er gamemaster, de små skridts metode, at have en narrativ tilgang og ikke mindst brug af 
motiverende samtaler for at sikre borgernes engagement. Sagsbehandlerne fokuserer ydermere på at veksle mellem metoder, så 
sagsbehandlerne bruger den rette metode til den enkelte borger i den enkelte situation. I denne sammenhæng er der endvidere etableret 
et empowermenttilbud, der hedder Din Ide. Dette tilbud er med til at understøtte, at flest muligt får mod på at gå i gang med en indsats. 
På nuværende tidspunkt har 96 procent af de i alt 26 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mere end 
gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Stevns Kommunes tværgående indsatsvifte ligger i en app, hvori det er beskrevet, hvad det gode ressourceforløb er. Tilbuddene i appen 
er opdelt i forskellige områder såsom Tilbud Sundhed, Tilbud Kickstart Livet, Tilbud Undervisning og Tilbud Din Idé. Borgerne vælger 
selv områder ud i forhold til den videre indsats og slutmålet, hvorefter rådgiverne hjælper dem videre med forløbet. Stevns Kommunes 
indsatsvifte indeholder omkring 25 tilbud på tværs af kommunens centre. Ifølge Stevns Kommune bidrager Tilbud Din Idé særligt til, at 
den unge føler sig hørt, og derfor vurderes tilbuddet vigtigt, på trods af at tilbuddene/redskaberne i tilbuddet kan være lidt utraditionelle 
og blandt andet bestå af en aftale hos en diætist, kørekort eller træning i varmtvandsbassin. For at sikre et tværfagligt empowermentfo-
kus har man i Stevns Kommune ydermere indført, at de unge i projektet får udarbejdet en profilanalyse og en sundhedsprofil, der bygger 
på borgernes egne vurderinger af fysisk og mental sundhed. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Stevns Kommune har en grafisk faciliteret Min Plan, der har til formål at invitere til refleksion over målene og vejen dertil. Der er i denne 
forbindelse stort fokus på, at der er sammenhæng mellem indsatser og mål, og at borgerne skal kunne gøre rede for sammenhængen. 
Sagsbehandlerne kræver, at de unge har et uddannelsesmål som slutmål. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Stevns Kommune er der stort fokus på tættere kontakt mellem borgerne og de koordinerende sagsbehandlere – dette understøttes 
blandt andet gennem hyppigere samtaler, hvilket også ses i antallet af registrerede kontakter og udleverede arbejdstelefoner til 
sagsbehandlerne. Alle borgere i projektet bliver tilbudt en mentor, og hvis en sådan ikke ønskes, tilknyttes der oftest en støtte-kontakt-
person eller noget efterværn fra Børn og Læring. Per 1. juli 2015 havde 88 procent af de i alt 26 aktive borgere i projektet modtaget 
mentorstøtte. Dette er væsentlig mere end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter.  

Fremadrettede fokusområder 

Stevns Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Intensivere og fastholde borgerindtaget til projektet. 

2. Fokusere på at håndtere svagere borgere og sikre deres motivation. 

3. Arbejde med metodeudviklingen og brugen af samtaleredskaber – hvad virker for hvilke borgere?  

Status på opfyldelse af projektets minimumskrav 

Projektet i Stevns Kommune lever op til alle minimumskrav. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Svendborg Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
96 procent af borgerne i projektet i Svendborg Kommune modtager 
uddannelseshjælp, mens 4 procent modtager ressourceforløbsydelse. 
Projektet er et ungeprojekt, og projektleder Janus Petersen, konstitueret 
leder i jobcentret, sidder ikke selv med sager. Projektet har tilknyttet 10 
sagsbehandlere, der hver har mellem 3 og 10 empowermentborgere.  

Grundet projektlederskifte har projektet ligget en del stille, og selvom 
Svendborg Kommune gerne vil etablere en tværfaglige styregruppe for 
projektet, er dette endnu ikke sket. Svendborg Kommune har heller ingen 
arbejdsgruppe tilknyttet projektet. Dog ønsker man fremadrettet at få 
etableret en styregruppe. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 52 borgere ind i projektet. Dermed følger 
visitationen til projektet næsten, men ikke helt, det forventede måltal. Af de 52 borgere, der per 1. juli 2015 var visiteret ind i projektet, er 
1 kommet i uddannelse, mens 2 har forladt projektet af andre årsager. 32 af de stadig aktive borgere (65 procent) havde per 1. juli 2015 
været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder.  

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Svendborg Kommune har indtil nu været at:  
1) Gøre brug af udvidede rammer for dialogen med borgerne, herunder hyppigere kontakt. 
2) Forstå metodikken bag empowermentmetoden og at mestre samtalemetodikker, blandt andet gennem undervisning fra 

Marselisborg og sparringøvelser i makkerpar. 
3) Forbedre det tværfaglige samarbejde, blandt andet gennem afholdelse af et ugentligt tværfagligt forummøde med mentorer og 

repræsentanter fra social- og psykiatriområdet. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Svendborg Kommune forsøger at inddrage borgerne ved at bruge deres tilgængelige tilbud bredere end tidligere. Svendborg 

Kommune erkender dog, at det fremadrettet er nødvendigt med flere individuelle indsatser, der er tilpasset målgruppen, hvis 

borgerne skal motiveres til at rykke sig. I den forbindelse påpeger Svendborg Kommune, at det er problematisk, at de endnu ikke har 

en tværfaglig styregruppe, der kan være med til at bakke op omkring flere (tværfaglige) tilbud. 

 

På nuværende tidspunkt har 96 procent af de i alt 49 aktive borgere i projektet dog været i gang med mindst én indsats. Dette er mere 
end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Svendborg Kommune har endnu ikke en tværfaglig indsatsvifte eller -katalog. Kommunen planlægger at udarbejde indsatsviften i løbet 
af efteråret 2015. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Svendborg Kommune har ikke nogen samlet plan for borgerne på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det beskrives, 
at man på tværs af områderne har nogle meget lukkede systemer, der ikke gør det muligt at udarbejde en fælles plan. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Alle borgere har en koordinerende sagsbehandler, og borgerne er med til at bestemme samtalekadencen. Som udgangspunkt tilbydes 
alle borgere i projektet en mentor. Registreringerne viser, at 49 procent af de i alt 49 aktive borgere i projektet per 1. juli 2015 havde 
modtaget mentorstøtte på et tidspunkt i projektet. Dette er det samme som gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Svendborg Kommune har et tværfagligt forum for deres mentorer og medarbejdere fra social- og psykiatriområdet en gang om ugen, 
hvor det diskuteres hvad en borger skal kunne bruge en mentor til. Når en mentor vælges ud af sagsbehandleren til en given borger, 
lægges der stort vægt på at skabe det rette match i forhold til kompetencer og personlighed. 

Fremadrettede fokusområder 

Svendborg Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Få etableret en solid overordnet projektstyring, herunder en tværfaglig styregruppe. 

2. Få udarbejdet en tværfaglig indsatsvifte og dermed være i stand til at udbyde individuelle indsatser og tilbyde tilbud, der matcher 

målgruppen. 

3. Overveje muligheder for en mere tværgående plan, for eksempel gennem input fra borgerne om igangværende indsatser. 

 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 
Projektet i Svendborg Kommune er tydeligt præget af udskiftning i 
projektlederfunktionen og manglende adgang til og forankring i tværfaglig 
styregruppe. Svendborg Kommune lever op til minimumskrav 1 og 4, jf. 
ovenstående beskrivelse. Svendborg Kommune lever ikke op til 
minimumskravene angående en tværgående borgervendt indsatsvifte og 
en samlet tværgående plan. 
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Fakta om målgruppen i projektet  
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Sønderborg Kommune 
Kort beskrivelse af projektet 
80 procent af borgerne på projektet i Sønderborg Kommune modtager 
uddannelseshjælp, 19 procent modtager ressourceforløbsydelse, mens 1 
procent modtager øvrige ydelser. Projektet er et ungeprojekt, og 
projektleder Lotte Jonasson, faglig koordinator i uddannelsesteamet i 
jobcentret, sidder selv med sager. I alt er der 12 sagsbehandlere knyttet til 
projektet, og deres sagstal er ikke lavere end normalt.  

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe med repræsentanter fra 
social- og sundhedsområdet samt UU og jobcentret. Derudover er en 
arbejdsgruppe fra beskæftigelsesområdet tilknyttet projektet. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 91 borgere ind i projektet, der resulterer i, 
at visitationen til projektet ligger over det forventede måltal. Af de 91 
borgere, der per 1. juli 2015 var visiteret til projektet, har 7 forladt projektet. Blandt disse er ingen overgået til job, 3 er 
overgået til fleksjob, og 1 er overgået til uddannelse. De resterende har forladt projektet af andre årsager. 33 borgere (39 
procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Sønderborg Kommune har indtil nu været at:  
1) Gøre brug af nye, tillærte samtaleteknikker og nye redskaber – fokus på den bemyndigende samtale og brug af nye redskaber 

såsom livshjulet og mirakelspørgsmål. 
2) Udvikle og gøre brug af den særligt borgerrettede tilbudsvifte. 
3) Have fokus på én plan for borgerne og involvere relevante samarbejdspartnere i forhold til denne. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Sønderborg Kommune sikrer borgerne indflydelse gennem brug af samtaleteknikker såsom anerkendende lytning og den bemyndigende 
samtale. Ydermere benytter sagsbehandlerne sig af pejlemærker for samtalerne med de unge for at sikre fokus på inddragelse. I 
samtalerne definerer de unge selv ønsker og mål, og der gives tid til, at den unge finder frem til fremtidige ønsker for indsatsen. 
Sagsbehandlerne i Sønderborg Kommune vejleder og guider, men sikrer gennem samtalen, at det er de unge, der tager styringen. 
Ydermere er der fokus på at evaluere samtalerne til sidst. På nuværende tidspunkt har 92 procent af de i alt 84 aktive borgere i projektet 
sagt ja til og har påbegyndt mindst én indsats. Dette er mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Sønderborg Kommune har udviklet to indsatskataloger. Det ene er udelukkende beskæftigelsesrettet og henvender sig særskilt ti l 
borgerne i form og sprog. Disse tilbud kan tilgås digitalt. Det andet er et tværfagligt indsatskatalog, der dog ikke er borgervendt. 
Sidstnævnte benyttes således kun af sagsbehandlerne, der på baggrund af kataloget skal rådgive de unge om eventuelle tværfaglige 
indsatser og tilbud.  

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Sønderborg Kommune har fokus på at have én samlet plan for borgerne og bruger den uddannelsesplan, der er i Work Base. I denne 
sammenhæng er der stort fokus på at få skrevet alle indsatser ind i planen, inklusive hvornår der er opfølgning, hvad målene er osv. Der 
er fokus på at holde planen kort og præcist, og planen gives efterfølgende til den unge – enten i hånden eller via mail. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Rammerne i forhold til tilgængelighed hos borgernes koordinerede sagsbehandlere har ændret sig, da der er kommet større fokus på 
borgernes behov. På den måde er der stor forskel på hyppigheden i kontakterne, eftersom nogle borgere fokuserer på deres 
udredningsforløb, mens andre borgere efterspørger et hyppigt kontaktforløb. Samtalerne afholdes nogle gange ude i tilbuddene – dog 
afholdes de helst på kontoret.  

Sønderborg Kommune har diskuteret brug af sms i forhold til borgerne, men grundet sikkerhed har dette endnu ikke været muligt. Alle 
borgere tilbydes en mentor, og per 1. juli 2015 havde 54 procent af de i alt 41 aktive borgere i projektet modtaget støtte fra en mentor. 
Dette er mere end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Sønderborg Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er at: 
1. Sikre den løbende visitation til projektet og forbedre brug af registreringsværktøjet. 

2. Fortsætte fokus på den inddragende samtale – hvad virker, hvor og for hvem? 

3. Sikre god implementering af progressionsværktøjet. 

 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 
 

Projektet i Sønderborg Kommune lever op til minimumskravene i 

projektbeskrivelsen, men mangler dog at få videreudviklet den tværgående 

indsatsvifte, så denne også bliver borgervendt. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Vallensbæk/Ishøj Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
89 procent af borgerne i projektet i Vallensbæk/Ishøj Kommune 
modtager kontanthjælp, mens 11 procent er i et ressourceforløb. 
Projektet er et voksenprojekt, og projektlederen, der sidder som 
overordnet projektleder i Center for Beskæftigelse, sidder ikke selv med 
sager. Der er knyttet 9 sagsbehandlere til Empowermentprojektet. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe bestående af 
repræsentanter fra områderne social, sundhed, beskæftigelse og 
ydelse. Derudover har projektet en projektgruppe med deltagere fra 
jobcentret og arbejdsgrupper omhandlende kompetenceudvikling, 
mentorsamarbejde, tilbudskatalog, tværfagligt samarbejde og visitation. 
Ydermere er en gruppe kritiske venner tilknyttet projektet bestående af 
3-4 borgere, der giver feedback på udvalgte elementer såsom tilbudskatalog og grafisk værktøj. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 127 borgere ind i projektet. Dermed følger målsætningen for visitationen næsten, men ikke helt, det 
forventede. Af de 127 borgere, der var visiteret ind i projektet, er 5 overgået til job, 1 til fleksjob og ingen til uddannelse. 9 borgere har 
forladt projektet af andre årsager. 72 borgere (64 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i 
mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Vallensbæk/Ishøj Kommune har indtil nu været at:  
1) Sørge for, at borgerne og sagsbehandlerne bliver samarbejdspartnere, og at borgerne sikres indflydelse. 
2) Inddrage borgerne i drøftelser om borgerinvolvering og indsatskataloget. 

3) Afholde informationsmøder, hvor alle dem, der kan blive visiteret, er blevet inviteret for at sikre løbende visitation. 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Vallensbæk/Ishøj Kommune sikrer borgernes indflydelse ved at have fokus på, at sagsbehandlere og borgere bliver samarbejdspartnere, 
og ved at borgerne er inddraget i dialoger – på for eksempel workshops – om borgerinvolvering generelt. Dette gøres blandt andet 
igennem redskaber som indsatskataloget, mentoroversigt, grafisk oversigt m.fl. Ydermere er der etableret et tilbud (Guiden), hvor man 
lader deltagerne bestemme, hvad der skal være indholdet. Indsatsen er gruppebaseret for at få borgerne til at prøve at empower og 
motivere hinanden. Derudover er borgerne inddraget ved, at der til projektet er tilknyttet borgere i form af de ovenfor omtalte kritiske 
venner, der løbende giver sparring om indsatsen og tilgangen. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Vallensbæk/Ishøj Kommune har udarbejdet et tværgående indsats-/inspirationskatalog, men der arbejdes stadig på, at socialområdet 
indskrives heri. Det er planen, at indsatsviften skal fremgå på en hjemmeside, så borgerne selv kan klikke rundt i tilbuddene og 
indsatserne. 

Desuden har Vallensbæk/Ishøj Kommune udarbejdet en samarbejdsmodel, der skal sikre, at indsatser på tværs af sundheds-, social-, 
og beskæftigelsesforvaltningerne i Vallensbæk/Ishøj Kommune er tiltrækkelig koordineret i borgernes sager. På nuværende tidspunkt 
har 93 procent af de i alt 73 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet (83 procent) 
på tværs af alle projekter.  

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Ishøj/Vallensbæk Kommune har én plan på tværs af social,- sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er Min plan fra STAR. Der er 
nogle borgere, der ikke kan tale om beskæftigelse fra starten, derfor er planen omformuleret, så de første spørgsmål omhandler sundhed 
i stedet for beskæftigelse. Det er meningen, at Min plan skal kunne findes på samme hjemmeside som den, hvor inspirationskataloget 
ligger. Vallensbæk/Ishøj Kommune påpeger, at deres beskæftigelsesrettede indsatser er dalet, men at dette ikke nødvendigvis er 
negativt, da det kan være vigtigt, at der er fokus på andre områder først. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Vallensbæk/Ishøj Kommune har planer om at lægge deres mentorer ind på hjemmesiden, hvor Min plan og indsatsviften findes, så 
borgerne selv kan få lov til at klikke rundt og finde en mentor. Per 1. juli 2015 havde 59 procent af de i alt 73 aktive borgere i projektet 
modtaget støtte fra en mentor. Det er mere end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Vallensbæk/Ishøj Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er: 
1. Fortsat at motivere og kompetenceudvikle de koordinerende sagsbehandlere og at forbedre borgerinddragelsen. 

2. At arbejde mere systematisk og generelt være bedre til at følge op, når der afholdes samtaler med borgerne. 

3. At få en virksomhedsrettet ressourceperson, der kan understøtte borgerne i praktik. 

4. Fortsat at udvikle en gruppebaseret empowermenttilgang på Guiden (kommunens aktiveringssted). 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav  
Projektet i Vallensbæk-Ishøj Kommune lever op til minimumskravene i 
projektbeskrivelsen, men mangler dog at få færdigudviklet sin indsatsvifte, 
så denne som planlagt bliver digital og fuldt ud indeholder tilbud fra 
socialområdet. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Vordingborg Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
99 procent af borgerne i projektet i Vordingborg Kommune er i et 
ressourceforløb. Projektet er et voksenprojekt, og projektlederen Winnie 
Hove, der er ansat som teamleder i Center for Borger og Arbejdsmarked, 
sidder ikke selv med sager. Der er to sagsbehandlere, der sidder med 
borgere i empowermentprojektet. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe bestående af 
repræsentanter fra sundhed og psykiatri samt jobcentret. Styregruppen er 
den samme som den styregruppe, der står for rehabilitering. Der er ikke 
knyttet nogen arbejdsgruppe til projektet. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 75 borgere ind i projektet. Dermed er 
målet for visitationen opnået og overgået. Af de 75 borgere, der per 1. juli 2015 var visiteret ind i projektet, er ingen overgået 
til job, 1 til fleksjob og ingen til uddannelse. 4 borgere har forladt projektet af andre årsager. 48 borgere (69 procent af de 
aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 måneder. 

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Vordingborg Kommune har indtil nu været at:  
1) Tilbyde indsatser, som borgerne ikke ville være blevet tilbudt førhen – nogle borgere er for eksempel kommet på højskole, mens 

andre er kommet til fysioterapeut. 
2) Tilbyde sagsbehandlerne undervisning i forhold til den gode samtale som redskab og dygtiggøre sagsbehandlerne i at understøtte 

borgerne på en motiverende måde. 

3) Motivere borgerne i forhold til projektet og mulighederne i projektet. 

 

 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 

1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Vordingborg Kommune sikrer blandt andet borgerne indflydelse ved at udarbejde indsatsplanen sammen med borgerne og tilbyde 
indsatser, som borgerne ikke ville være blevet tilbudt tidligere. På den måde er der i langt højere grad frit valg for borgerne. Vordingborg 
Kommune sikrer ikke evaluering/tilbagemelding fra borgere i forhold til indsatsplanen, men vil i fremtiden gerne sikre dette. For at 
inddrage borgerne bedst muligt er sagsbehandlerne blevet undervist i, hvilke empowermenttilgange der med fordel kan anvendes til de 
forskellige målgrupper i projektet. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Vordingborg Kommune har ikke nogen indsatsvifte, men har i stedet en brochure, der fortæller om projektet. Kommunen har alle deres 
tilbud på nettet, hvorfra de kan vise borgerne dem. På nuværende tidspunkt har 100 procent af de i alt 70 aktive borgere i projektet været 
i gang med mindst én indsats. Det er mere end gennemsnittet (83 procent) på tværs af alle projekter.  

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Vordingborg Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er indsatsplanen fra STAR. Denne 
plan bruges til alle borgere i projektet og indeholder de tværfaglige indsatser. Indsatsplanen ligger derefter som en del af borgerens 
journalnotat, og i indsatsplanen findes mål og delmål. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Vordingborg Kommune søger sagsbehandlerne mere kontakt, og borgerne opfordres ligeledes til at tage mere kontakt for at samle op 
på mål og delmål. Sagsbehandlerne holder primært møderne med borgerne på deres kontor. Alle borgere i projektet i Vordingborg 
Kommune tilbydes en mentor, dog siger næsten alle nej, da borgerne mener, at de ikke har brug for en mentor. Mentorerne bruges oftest 
først, når borgerne lander ude på en arbejdsplads. Per 1. juli 2015 havde 14 procent af de i alt 70 aktive borgere i projektet modtaget 
støtte fra en mentor. Det er væsentlig mindre end gennemsnittet (49 procent) på tværs af alle projekter. 

Fremadrettede fokusområder 

Vordingborg Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er: 
1. Fortsat at fokusere på samtalen som et værktøj. 

2. At forankre de nye tilbud og at kunne blive ved med at give borgerne de bedste muligheder. 

3. At implementere og arbejde målrettet med progressionsværktøjet. 

 

 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav  
Projektet i Vordingborg Kommune lever op til minimumskrav 1, 3 og 4, jf. 

ovenstående beskrivelse. Vordingborg Kommune lever ikke op til 

minimumskravet angående en tværgående indsatsvifte, og derudover 

eksisterer der et opmærksomhedspunkt vedrørende brug af mentor. 
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Empowerment af borgerne: midtvejsstatus 

Aalborg Kommune 
Kort beskrivelse af projektet  
Alle borgerne i projektet i Aalborg Kommune modtager kontanthjælp, 
og projektet er et voksenprojekt. Der er tilknyttet fem sagsbehandlere 
til projektet, og projektlederen Lene Beyer, der sidder som teamleder i i 
Job- og Aktivhuset i Aalborg Kommune, sidder ikke selv med sager. 

Projektet er tilknyttet en tværfaglig styregruppe, der består af lederen 
fra jobcentret, en rådgiver, projektlederen, en socialfaglig konsulent fra 
jobcentret, teamlederen fra ydelses- og socialområdet og en leder fra 
sundhedsområdet. Den tværfaglige styregruppe mødes hver tredje 
måned og gør meget ud af at udbrede viden om projektet til andre 
forvaltninger. Projektet har ikke tilknyttet nogen tværfaglig 
arbejdsgruppe, men der afholdes en gang om måneden et møde 
mellem projektlederen, den faglige leder og de fem rådgivere. 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 114 borgere ind i projektet. Dermed følger visitationen til projektet stort set det forventede. Af de 114 
borgere, der var visiteret ind i projektet, er 1 borger kommet i beskæftigelse – ordinært job – mens 3 borgere har forladt projektet af 
andre årsager. 53 borgere (48 procent af de aktive borgere i projektet) havde per 1. juli 2015 været tilknyttet projektet i mere end 4 
måneder.  

De tre vigtigste fokusområder i projektet i Aalborg Kommune har indtil nu været at:  
1) At arbejde empowermentorienteret og derved gøre samarbejdet med borgerne endnu mere borgervendt og inddragende.  
2) At understøtte parallel indsatser og i den forbindelse opprioritere målgruppen hos både sociale mentorer og virksomhedsmentorer. 
3) At øge det tværfaglige samarbejde, igennem tværfagligt møde, hvor der deltager repræsentanter fra Jobcentret, Ydelses- og 

Socialcentret, psykolog for Socialmedicinsk Enhed. Samt igennem samarbejde med Sundhedscentret 
 

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af projektets arbejde med opfyldelse af minimumskravene. 
1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Borgerne sikres blandt andet indflydelse, ved at der afholdes en lang snak med borgerne i starten, hvor der indgås en samarbejdsaftale 
omhandlende, hvordan kontakten mellem sagsbehandler og borger skal foregå – for eksempel som faste møder eller telefonkontakt. 
Derudover bruges den coachende anderkendende tilgang meget med fokus på indflydelse, anderkendelse og ansvar. Derudover prøver 
Aalborg Kommune at være mere risikovillig i form af hurtigere at bevilge et tilbud til borgerne, hvis de har gode argumenter for dette. 
Aalborg Kommune har ydermere udarbejdet en evalueringsmodel, så sagsbehandlerne kan få feedback fra borgerne. Dog er tiltaget 
endnu ikke kommet helt på benene. Aalborg Kommune vil fremadrettet også have fokus på at få en observatør ind over samtalerne med 
borgerne med fokus på at forbedre sagsbehandlernes samtaleteknik.  

2. Tværgående indsatser og netværk 

Aalborg har en tværfaglig indsatsvifte, som består af fire indsatskort. Disse dækker Job & uddannelse, Bolig & økonomi, Sundhed og 

Netværk. De fire indsatskort beskriver mulighederne inden for hvert område. Borgerne vælger at arbejde med et eller flere af 

indsatskortene, og kortet sættes derefter i borgerens mappe, hvor ”Min plan” også er. Aalborg påpeger, at mange borgere er glade 

for sundhedsindsatskortet, og at mange i forbindelse hermed får skræddersyet et tilbud hos sundhedscentret. På nuværende 

tidspunkt har 69 pct. af de i alt 111 aktive borgere i projektet været i gang med mindst én indsats. Det er mindre end gennemsnittet 

(83 pct.) på tværs af alle projekter. Aalborg har stort fokus på, at skabe tværfaglige og parallelle indsatser, og at tilbuddene ikke 

spænder ben for hinanden. På den baggrund har Aalborg etableret et tværfagligt team, hvor der ud over borgeren og en 

repræsentant fra jobcenteret, sidder en psykolog samt borgerens rådgivere fra ydelses- og socialområdet. Mødet er valgfrit og kan fx 

handle om, hvordan det går med borgerens plan og udvikling.  

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Aalborg Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, der er en redigeret udgave af skabelonen fra 
STAR. Til skabelonen er der tilføjet nogle præciseringer, så planen stemmer overens med kortene i indsatsviften. Derudover er der 
tilføjet eksempler på delmål på den korte bane (indenfor de næste seks måneder) og eksempler på, hvordan der følges op på planen.  

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Aalborg Kommune prøver den koordinerende sagsbehandler at være mere fleksibel ved fxat afholde hjemmebesøg. Mentorerne er 
ligeledes meget fleksible, og alle borgere i projektet tilbydes en mentor. Hvis en borger én gang har sagt nej til en mentor, følges der 
løbende op, med henblik på at borgeren kan ændrer mening/behov. Per 1. juli 2015 havde 43 procent af de i alt 111 aktive borgere i 
projektet modtaget/fået bevilget støtte fra en mentor. Det er mindre end gennemsnittet (49 procent).  

Fremadrettede fokusområder 

Aalborg Kommune peger på, at de vigtigste fokusområder i projektet fremadrettet er: 
1. Fortsat at sikre gnidningsfri parallelindsatser og tværfaglige indsatser. 

2. At have fokus på den løbende visitering ind i projektet. 

3. At øge samarbejdet på de tværfaglige områder og sikre gode relationer på tværs. 

 

Status på projektets opfyldelse af minimumskrav 

Projektet i Aalborg Kommune lever op til alle minimumskrav. 
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1 Empowerment af borgerne – Midtvejsstatus september 2015 

1. Indledning 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gen-
nemfører fra 2014-2016 et projekt med fokus på at udvikle 
og afprøve en empowermentorienteret indsats for langvari-
ge kontanthjælps- og ressourceforløbsmodtagere. Projektet 
er nu midtvejs, og fokus har hidtil være på rammesætning, 
visitation og den indledende metodeafprøvning. I det sidste 
år af projektet vil fokus fortsat være på afprøvning af meto-
der og redskaber, men også på resultatskabelse og foran-
kring i et længere perspektiv. 

1.1. Baggrund og formål 

30 kommuner medvirker i projektet. Projektet har to målgrupper: 1) unge 

under 30 år, der har modtaget uddannelseshjælp uafbrudt i minimum 2 år, og 

unge, der tilkendes ressourceforløb og ikke har en erhvervskompetencegi-

vende uddannelse og 2) kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kon-

tanthjælp uafbrudt i minimum 2 år, og borgere, der er tilkendt et ressourcefor-

løb og enten er fyldt 30 år eller har en kompetencegivende uddannelse. 

De 30 kommuner er: 

 
 
 

 Ballerup 

 Bornholm 

 Brønderslev 

 Esbjerg 

 Frederikshavn 

 Faaborg-Midtfyn 

 Gentofte 

 Greve 

 Haderslev 

 Hedensted 

 
 

 Horsens 

 Jammerbugt 

 Kalundborg 

 Kolding 

 København 

 Lolland 

 Lyngby-Taarbæk 

 Middelfart 

 Norddjurs 

 Odder 
 

 
 

 Randers 

 Silkeborg 

 Skive 

 Slagelse 

 Stevns 

 Svendborg 

 Sønderborg 

 Vallensbæk/ 
Ishøj 

 Vordingborg 

 Aalborg 
 

Aktiviteterne i projekterne registreres i et fælles registreringsværktøj i forhold 

til borgernes tilbud og indsatser, kontakten mellem borgeren og den koordi-

nerende sagsbehandler og eventuel udslusning til arbejdsmarkedet/uddan-

nelse. Ydermere præsenteres borgerne i projektet for profil- og progressions-

værktøjet minvurdering.dk med henblik på registrering af deres progression i 

dette fremover i projektperioden. 



 

 

2 Empowerment af borgerne – Midtvejsstatus september 2015 

Nærværende midtvejsstatus er dels baseret på registreringer fra henholdsvis 

registreringsværktøjet, de første registreringer i progressionsværktøjet og på 

individuelle interview med projektlederne fra samtlige projekter. 

Til denne rapport, der indeholder samlet midtvejsstatus for projekterne, her-

under en samlet status for indhold, resultater og fremdrift på tværs af de 30 

projekter fra projektstart til 1. juli 2015, hører et statusbilag, der indeholder to 

siders individuel midtvejsstatus for hvert projekt, hvor der er særligt fokus på 

projekternes kerneelementer og status på opfyldelsen af minimumskravene i 

projektbeskrivelsen. 

1.2. Projektaktiviteter  

Figuren nedenfor viser det samlede projekt- og monitoreringsforløb samt 

undervisning for projektledere og sagsbehandlere i minvurdering.dk, som er 

det profil- og progressionsværktøj, som borgerne i projektet er gået i gang 

med at anvende henover sommeren 2015. På nuværende tidspunkt er der 

afviklet fem projektledermøder og individuelle interview med samtlige projekt-

ledere samt ét netværksseminar, og der er udarbejdet fire statusrapporter. 

Udover de kvartalsvise statusrapporter og nærværende statusrapport udar-

bejdes en endelig slutevaluering efter afslutningen af projekterne ultimo 

2016. 

Udover ovenstående aktiviteter foregår der løbende en bilateral dialog mel-

lem Deloitte og projektlederne. 

Ydermere har projektlederne og samtlige sagsbehandlere i projektet i løbet af 

juni 2015 deltaget i undervisning af brugen af minvurdering.dk. 

Det samlede projektforløb ses i figuren nedenfor. 

Figur 1. Det samlede projektforløb 
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2. Status på 
empowerment 

Det samlede måltal for visitationen i juli 2015 er opnået. Der 
er nu 2.145 borgere omfattet af empowermentprojektet. I 
løbet af projektet er det lykkedes projekterne at øge aktivi-
tetsniveauet, samtidig med at borgeroptaget er steget med 
næsten 1.000 borgere siden marts 2015. 

2.1. Visitation og resultater  

Visitation 

Per 1. juli 2015 var der visiteret 2.145 borgere ind i projektet, svarende til 60 

procent af det samlede måltal på 3.555 borgere. 1.964 af disse er fortsat 

aktive borgere i projektet.1 

Med en samlet forventning til visitationen på 2.134 personer per 1. juli 2015 

er det samlede midtvejsmåltal nået. 

Tabel 1. Oversigt over samlet projektvolumen per 1. juli 2015 

Antal forventede borgere i projektet  2.134 

 Antal borgere i projektet  
- heraf aktive  

2.145 
1.964 

Det samlede realiserede tal for visitationen dækker over, at hovedparten af 

projekterne (17 projekter) har opnået eller overgået deres måltal, mens den 

resterende del (12 projekter) stort set har opnået deres måltal. Et enkelt pro-

jekt fremstår dog med udfordringer i forhold til borgeroptaget. 

Resultater og exitårsager 

Per 1. juli 2015 havde 181 borgere forladt projektet. Det svarer til en afgang 

på 8 procent. Blandt disse er 39 borgere overgået til ordinært job eller ud-

dannelse, og 32 borgere er overgået til fleksjob. Den resterende del har for-

ladt projektet af andre årsager, jf. Tabel 2tabel 1. 

                                                      

 

1 Passive borgere er borgere, der ikke længere er omfattet af projektet grundet job, uddannelse, 
flytning, barsel mv. 
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Tabel 2. Oversigt over årsager til, at borgere har forladt projektet per 1. juli 2015 

Årsager til, at borgere har forladt projektet Antal borgere 

Sagsbehandleren har vurderet, at borgeren ikke længere bør 
medvirke i projektet 

41 

Borgeren er overgået til fleksjob 32 

Borgeren er flyttet til anden kommune  24 

Borgeren har valgt at forlade projektet 22 

Borgeren er overgået til ordinært job 21 

Borgeren er overgået til ordinær uddannelse 18 

Indstilling til førtidspension 11 

Barsel 5 

 Revalidering 3 

 Fængsel 2 

 Borgeren er overgået til efterløn/folkepension 1 

 Dødsfald 1 

II alt 181 

2.2. Empowerment i praksis 

I projektbeskrivelsen til empowermentprojektet for både unge- og voksen-

projekterne er der opsat fire minimumskrav, der dækker de områder, som 

projekterne skal arbejde med i projektet, og som projekterne skal leve op: 

1. Borgeren skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold. 

2. Tværgående indsatser og netværk. 

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver. 

Med afsæt i de fire minimumskrav gives der i dette afsnit en kort overordnet 

beskrivelse af arbejdet med empowerment i praksis, herunder en beskrivelse 

af, hvordan projekterne opfylder og arbejder med minimumskravene. Afsnittet 

er baseret på de individuelle interviews med alle projektledere i juni 2015, 

den løbende bilaterale dialog med projekterne og datagrundlaget i registre-

ringsværktøjet. I det tilhørende statusbilag findes en kommunespecifik status 

af hvert projekts indhold og arbejde i forhold til de fire områder. 



 

 

5 Empowerment af borgerne – Midtvejsstatus september 2015 

Borgeren skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Borgeren skal opleve, at indsatsen tager udgangspunkt i borgerens egen 

problemdefinition og ønsker. Indsatsen skal tilrettelægges, så borgeren har 

indflydelse på de løsninger, der skal iværksættes. Indsatsen skal baseres på 

frivillighed og et tillidsfuldt forhold mellem borgeren og sagsbehandleren. 

Samtidig er det en forudsætning for arbejdet med empowerment, at borgeren 

har et håb/en drøm om på sigt at blive helt eller delvist selvforsørgende. 

Status: På tværs af projekterne er der forskel på, hvordan arbejdet med at 

understøtte borgerinddragelsen foregår. Nedenfor ses en række eksempler 

på områder, som projektledernes fokuserer på i forhold til arbejdet med at 

sikre borgerens indflydelse:  

 Borgerne får indflydelse på, hvilke udfordringer der skal arbejdes med, i 
hvilket tempo og i hvilken rækkefølge, herunder hvilke indsatser der skal 
iværksættes. 

 Borgerne sikres medbestemmelse i forhold til rammerne omkring dialogen 
med sagsbehandlerne, herunder hvornår, hvordan og hvor kontakten med 
den koordinerende sagsbehandler skal finde sted. 

 Der udvikles empowermenttilbud i samarbejde med borgere for at ramme 
målgruppens behov og ønsker. I denne sammenhæng kan blandt andet 
nævnes forældrecafeer, hvor den unge målgruppe får lov at tage deres 
forældre med til forskellige arrangementer for på den måde at understøtte 
(yderligere) opbakning og støtte hjemmefra. Ydermere kan nævnes særli-
ge tværfaglige arrangementer som for eksempel Lær at håndtere din 
smerte på arbejdsmarkedet. 

 Borgerne er med til at udvikle empowermentredskaber som for eksempel 
de tværgående indsatsplaner og indsatsvifter. 

 Der etableres netværksmøder for borgerne, hvor det er borgerne selv, der 
bestemmer dagsordenen (så længe der er fokus på en udvikling, der fører 
tættere på job eller uddannelse). 

 To projekter har borgere med i deres styregruppe for at sikre løbende 
borgernære input til ledelseslaget, for eksempel i forhold til visitationspro-
ceduren, nye tilbud og udfordringer på tværs af organisationen. 

Tværgående indsatser og netværk 

En indgang til at understøtte borgerens indflydelse på indsatsen er, at hvert 

projekt udarbejder en indsatsvifte med relevante indsatser indenfor social-, 

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesområdet til rådighed for borge-

ren, så borgeren i samarbejde med sagsbehandleren kan sammensætte sin 

egen indsats. Det er derfor en opgave, som alle projekter skal arbejde med.  

Status: 21 projekter har indtil videre udarbejdet en særlig indsatsvifte til pro-

jektet, der er tiltænkt målgruppen, og som har til formål at understøtte over-

blik over tilgængelige muligheder og reel borgerindflydelse på valg af indsat-

ser og tilbud.  
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Blandt de resterende projekter har 5 projekter en indsatsvifte, der er sagsbe-

handlervendt (med et samlet overblik over kommunens indsatser), mens de 

resterende 4 projekter har endnu ikke udarbejdet en særlig indsatsvifte til 

dette projekt. 

Alle projekter forventer at have en borgervendt indsatsvifte i løbet af efteråret 

2015 

På tværs af projekterne fremhæver projektlederne, at arbejdet med indsats-

viften kræver bred organisatorisk forankring og opbakning, for at alle relevan-

te tilbud kommer med i viften. 

Formen på indsatsvifterne i projekterne er meget forskellig. Det giver forskel-

lige muligheder i forhold til den måde, indsatsvifterne bringes i spil på. Ek-

sempler på, hvordan der arbejdes med indsatsvifterne, er: 

 Grafisk facilitering i forbindelse med præsentationen af tilbuddene, så 
borgeren selv er med til at sætte indsatsplanen sammen. 

 Videoklip, der præsenterer en række af de mest anvendte tilbud. Tilbud-
dene præsenteres af borgere, der er tidligere har været i tilbuddet. 

 Udvikling af en app, der giver borgerne mulighed for selv at undersøge og 
læse om kommunens tilbud på iPhone, iPad mv. 

 Tema- og farveinddelt A3-oversigt over alle tilbuddene, så borgerne sikres 
overblik. 

 Brug af viften og inddragelse af viften på rette tidspunkt i samtalen. 

Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

En vigtig forudsætning for borgernes engagement og ejerskab er, at den 

enkelte borger er i stand til at overskue den planlagte indsats og oplever den 

som meningsfuld. Borgeren skal derfor have en indsatsplan, der fungerer 

som det gennemgående redskab for den løbende opfølgning og samtidig 

giver borgeren overblik over borgerens samlede situation. 

Status: På nuværende tidspunkt anvender 27 projekter én tværgående plan. 

De resterende 3 projekter forventer at kunne tage en borgervendt plan i an-

vendelse i løbet af efteråret/vinteren 2015. 

På tværs af projekterne er der forskel på, hvordan projekterne arbejder med 

planen.  

Lidt under halvdelen af projekterne har udarbejdet en tværgående plan spe-

cielt målrettet borgerne i empowermentprojektet, hvor der fx er lagt vægt på 

det visuelle udtryk. Formålet med en plna, som har et mere visuelt udtryk er 

at gøre planen lettere at forstå, at understøtte borgernes ejerskabsfølelse for 

planen og fx give borgeren lyst til at vise planen til andre, fx mentoren. 
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Den øvrige del af projekterne anvender STARs skabeloner Min Plan for kon-

tanthjælpsmodtagere og Indsatsplanen for ressourceforløbsmodtagere, evt. 

med små justeringer ift. at understøtte fokus på små succeser og delmål i 

processen. 

Stort set alle projekter, der anvender én tværgående plan, beskriver, at den 

som værktøj giver overskuelighed for både borgeren og sagsbehandleren, 

fordi den samler alle indsatser og er med til at anskueliggøre sammenhæn-

gen mellem indsatser, delmål og slutmål.  

Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

Alle borgere i projektet skal have en koordinerende sagsbehandler og tilby-

des en mentor. Der skal være en klar rolle- og opgavefordeling mellem den 

koordinerende sagsbehandler og mentoren. 

Status: Alle projektledere oplyser, at alle borgere i projektet har en koordine-

rende sagsbehandler. 

I forhold til relationen mellem borgeren og den koordinerende sagsbehandler 

viser interviewene, at der eksempelvis er arbejdet med at skabe en tættere 

og bedre relation mellem den koordinerende sagsbehandler og borgeren, 

blandt andet igennem: 

 Hyppigere kontakter 

 Nye kontaktformer som for eksempel fri konsultation, direkte nummer til 
sagsbehandleren og øget brug af sms. 

 Ændrede lokationer til kontakten, blandt andet afholdelse af møder i bor-
gerens hjem, gåture, møder i tilbuddene mv. 

Den tættere og ændrede kontakt bruges, udover til etablering af en tættere 

og mere tillidsfyldt relation, til at fastholde borgerens fokus og motivation i 

forhold til indsatser og tilbud samt mål og delmål for at sikre fremdrift for den 

enkelte borger. 

Registreringerne viser i denne sammenhæng, at borgerne i gennemsnit har 

én kontakt hver anden måned med deres koordinerende sagsbehandler – 

bortset fra den første måned, hvor borgeren typisk har to kontakter. Dette tal 

dækker dog over en meget stor variation på tværs af projekterne – og internt 

i projekterne. Således har nogle projekter kontakt med deres borgere på 

ugentlig basis, mens andre projekters registreringer viser en kontakthyppig-

hed svarende til én kontakt hver fjerde måned. 

Registreringerne viser desuden, at den hyppigste kontaktform fortsat er den 

personlige samtale, og at 17 procent af alle kontakter foregår via sms eller e-

mail. 
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I forhold til mentorstøtte viser registreringerne, at 49 procent af alle borgerne i 

empowermentprojektet modtager eller har modtaget mentorstøtte, oftest fra 

en LAB-mentor. 

Interviewene med projektlederne viser også, at projekterne anvender mange 

forskellige former for mentorstøtte, for eksempel LAB-mentorer, frivillige men-

torer, sundhedsmentorer med baggrund i sundhedssektoren og mentorer, 

der er indeholdt som en del af kapitel 10-tilbuddet, som borgeren modtager. 

Ydermere har man i nogle projekter valgt en model, hvor sagsbehandleren 

har funktion som mentor, hvilket i praksis understøttes af et lavere sagstal, og 

i andre tilfælde har man – i samråd med borgeren – valgt at lægge mentor-

funktionen hos for eksempel borgerens jobkonsulent eller hos en kontaktper-

son i borgerens virksomhedspraktik. 

2.3. Fremadrettet fokus 

Resultaterne af midtvejsstatussen er blevet anvendt til at arbejde konkret 

med det fremadrettede fokus i empowermentprojektet. Det er sket ved, at 

den lokale projektleder sammen med Deloitte peget på 3-4 fokusområder for 

sit projekt, som kræver særligt fokus på i den kommende periode for at sikre 

den ønskede fremdrift og rum til afprøvning, metodeudvikling og resultatska-

belse. På seneste projektledermøder (9. september) har hver projektleder 

forholdt sig til fokusområderne og identificeret de vigtigste aktiviteter, som 

projektlederen skal igangsætte eller gennemføre for at arbejde med fokusom-

råderne.     

Selvom fokusområderne er individuelle, er der en række generelle områder 

og opmærksomhedspunkter, som går igen på tværs af projekterne. Disse 

områder og opmærksomhedspunkter inddrages i den løbende procesunder-

støttelse af projektet. Områder og opmærksomhedspunkter er følgende: 

1. Sikring af fortsat motivation hos sagsbehandlerne 

Empowermentprojektet er nu ca. halvvejs i projektperioden, og på nuværen-

de tidspunkt peger flere projektledere på, at de har fokus på at igangsætte 

initiativer, som understøtter sagsbehandlerne i at fortsætte med at arbejde 

empowermentorienteret og udvikle metoden, - også selvom resultaterne ikke 

altid viser sig på den korte bane.  

En måde at arbejde med dette er ved at have fokus på at konkretisere og 

løbende kommunikere og minde om, hvad forskellen er for borgerne, samti-

dig med at ”de små sejre” i arbejdet med borgerne tydeliggøres og fejres. I 

nogle projekter er der etableret sagsbehandlernetværk, hvor metodeafprøv-

ningen drøftes og evalueres, hvilket også virker motiverende i empowermen-

tarbejdet. 

Fremadrettet vil dette fokusområde blive behandlet på et tematiseret projekt-

ledermøde i efteråret 2015. Det nærmere indhold i forbindelse hermed afta-
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les på et planlægningsmøde mellem STAR, AMK og Deloitte i starten af ok-

tober.   

2. Fokus på beskæftigelse 

Et vigtigt fokusområde i empowermentprojektet er, at borgeren og den koor-

dinerende sagsbehandler formår at fastholde fokus på, at mål og delmål med 

indsatsen er job eller uddannelse – selvom det ligger længere ude i fremti-

den. Både planen og brugen af indsatsviften i samtalen er begge redskaber, 

som understøtter dette arbejde, og begge redskaber bruges forskelligt i pro-

jekterne.  

Størstedelen af projekterne har taget en plan i brug, men der er forskel på 

tværs af projekterne ift., hvordan planen ser ud, hvordan den bruges og vur-

deres at understøtte empowerment i praksis, hvordan målene præsenteres i 

planen, hvordan målene søges at gøres nærværende i forløbet, hvordan 

sammenhængen er mellem indholdet i planen og et slutmål om job eller ud-

dannelse. 

På samme måde har størstedelen af projekterne udviklet og taget en ind-

satsvifte i brug og afprøver nu, hvordan den bruges i samtalen, så den bedst 

understøtter tilrettelæggelse af den rette indsats.  

På sidste projektledermødet fik projektlederne lejlighed til at dele deres erfa-

ringer med brugen af planen og indsatsviften. Erfaringsudveksling er en af 

vejene til at understøtte en hensigtsmæssig brug af redskaberne for mål-

gruppen, ligesom projekter som er mindre langt med udviklingen af planen og 

viften kan lade sig inspirere af de projekter, som er længere.  

Fremadrettet vil der forsat være fokus på, at projektlederne får mulighed for 

at dele erfaringer med brug af plan og indsatsviften som redskaber til at sikre 

fokus på slutmålet. De nærmere rammer herfor aftales på et planlægnings-

møde mellem STAR, AMK og Deloitte i starten af oktober.   

3. Virksomhedsrettede indsatser 

En virksomhedsrettet indsats kan skabe positive effekter for borgerne i ud-

kanten af arbejdsmarkedet på trods af begrænsninger i deres arbejdsevne. 

Derfor er den virksomhedsrettede indsats et vigtigt fokusområde i empower-

mentprojektet. Anvendelsen af virksomhedsrettede indsatser er steget i løbet 

af projektperioden. I marts havde 15 pct. af målgruppen modtaget en virk-

somhedsrettet indsats – i juli var samme tal 20 pct. 

Der er forskel på, hvordan der arbejdes med den virksomhedsrettede indsats 

på tværs af projekterne. I nogle projekter har der været et stort fokus på den 

virksomhedsrettede indsats fra starten. I et projekt har man for eksempel 

besluttet, at der fast deltager en jobkonsulent på alle borgermøder. 

Der er forsat rum til, at projekterne kan øge brugen af de virksomhedsrettede 

indsatser for målgruppen, men det vil også kunne kræve, at den virksom-
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hedsrettede indsats tilrettelægges anderledes end tidligere – fx med mere 

støtte eller under andre forhold. Derfor har en række projekter fokus på, 

hvordan den virksomhedsrettede indsats kan anvendes for denne målgruppe 

på en ny måde – fx i kombination med andre tværfaglige tilbud. 

I den resterende del af projektperiode vil der fortsat være fokus på, at projek-

terne får mulighed for at inspirere hinanden til, hvordan empowermenttilgan-

gen i praksis kan tænkes sammen med den virksomhedsrettede indsats for 

målgruppen.  

4. Fokus på tværfagligt samarbejde og opbakning internt og eksternt i 
projekterne 

Borgerne i empowermentprojektet har ofte en række tværgående komplekse 

problemer, der står i vejen for deres vej mod job eller uddannelse. Derfor er 

involvering af flere faggrupper og roller internt såvel som eksternt i projekter-

ne ofte relevant og nødvendigt. I denne sammenhæng er det derfor vigtigt at 

projekterne fortsat arbejder videre med det tværfaglige samarbejde og sikring 

af den tværfaglig forankring på både ledelses- og medarbejderniveau.  

Ift. den tværgående forankring på hhv. ledelses- og medarbejderniveau, viser 

interviewene med projektlederne, at 29 af projekterne er tilknyttet en tværfag-

lig styregruppe på ledelsesniveau. 24 projekter har en arbejdsgruppe på 

medarbejderniveau, hvor af de 14 er tværfaglige arbejdsgrupper.  

I den resterende del af projektperiode vil der være tiltagende fokus på, at 

understøtte og inspirere projekterne ift. til at sikre tværgående forankring og 

opbakning i deres projekter.   

5. Implementering og anvendelse af profil- og progressionsværktøjet 

I løbet af juni 2015 blev samtlige projektledere og sagsbehandlere i empo-

wermentprojektet præsenteret for og undervist i profil- og progressionsværk-

tøjet minvurdering.dk. Værktøjet er borgerens og har til formål at styrke den-

nes vej mod job og uddannelse. Gennem borgerens visualisering af borge-

rens egen oplevelse af dennes situation kan værktøjet understøtte, at borge-

ren får den rette indsats og kan se sin udvikling hen mod målet. Værktøjet 

skal afprøves i empowermentprojektet, og det er obligatorisk for alle projekter 

at bruge værktøjet. 

Med henblik på at sikre tilstrækkelig afprøvning af værktøjet og sætte imple-

menteringsprocessen i gang i de enkelte projekter er hvert enkelt projekt 

blevet bedt om at udarbejde en implementeringsplan, hvori projekterne for-

holder sig til, i hvilket tempo borgerne skal præsenteres for værktøjet i den 

kommende periode. På tværs af projektet er de fleste projekter endt med en 

målsætning, der handler om, at værktøjet er introduceret til omkring halvde-

len af målgruppen per 1. oktober 2015. 
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Implementeringsplanerne er fremsendt til de respektive AMK-repræsentanter, 

som anvender disse i den løbende dialog med kommunerne og dermed også 

understøtter fokus på udrulning og implementering af værktøjet.  

Medio september 2015 er der oprettet 191 sagsbehandlere og 772 borgere i 

værktøjet. Statistikken i forbindelse med brugen af værktøjet viser, at blandt 

de 772 borgere, der er blevet oprettet i værktøjet, har 321 borgere brugt 

værktøjet, og 217 (28 procent) har udfyldt mere end 75 procent af kompas-

serne i værktøjet. Blandt de 321 borgere, der indtil nu har brugt værktøjet, 

har 241 borgere brugt værktøjet indenfor den seneste måned. 

Projekterne planlægger yderligere en række introduktionsaktiviteter i de 

kommende uger, som vil medføre en forøgelse af brugergruppen. Den sene-

ste uge, er der oprettet yderligere ca. 80 brugere i værktøjet (siden opgørel-

sen medio september).  

I den kommende periode vil der fortsat være fokus på udrulning, implemente-

ring og anvendelse af værktøjet. Deloitte, arbejdsmarkedskontorerne og 

STAR samarbejder om at følge implementeringen tæt, blandt andet gennem 

en survey, der gennemføres i 4. kvartal 2015.  
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3. Målgruppen  

Halvvejs i forløbet er godt 2.100 borgere omfattet af empo-
wermentprojektet. Opgørelsen viser, at der fortsat er en 
overvægt af kvinder i projektet, men at mændene løbende 
er begyndt at fylde mere. Ressourceforløbsmodtagerne er 
over tid begyndt at fylde mere i projektet. Målgruppen er 
karakteriseret ved, at godt halvdelen har ét hovedproblem, 
mens lidt over en tredjedel har mere end ét hovedproblem. 
Den hyppigst forekommende udfordring er en psykisk funk-
tionsnedsættelse. 

3.1. Karakteristika for målgruppen  

I hvert projekt arbejdes med én af de to hovedmålgrupper for projektet: 

1. Unge under 30 år, der har modtaget uddannelseshjælp uafbrudt i mini-
mum 2 år, og unge, der tilkendes ressourceforløb og ikke har en er-
hvervskompetencegivende uddannelse. 

2. Kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp uafbrudt i mini-
mum 2 år, og borgere, der er tilkendt ressourceforløb og enten er fyldt 30 
år eller har en kompetencegivende uddannelse. 

I 8 projekter (27 procent) arbejdes med en ungemålgruppe, mens der i 22 

projekter (73 procent) arbejdes med en voksenmålgruppe.  

Per 1. juli 2015 var 56 procent af borgerne i projektet kvinder, mens 44 pro-

cent var mænd. 

Knap en fjerdedel af borgerne i projektet var per 1 juli under 30 år, mens 

mere end halvdelen var mellem 30 og 49 år, og godt en femtedel var over 50 

år. 

Per 1. juli 2015 var der stort set lige mange ressourceforløbsmodtagere (43 

procent) som kontanthjælpsmodtagere (38 procent) i projektet. 19 procent 

modtog per 1. juli 2015 uddannelseshjælpsydelse. 
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 Note: n= 1.964 aktive borgere per 1. juli 2015. 

På tværs af de 30 projekter har der igennem hele projektperioden været en 

lille overvægt af kvinder, jf. figur 3, men overvægten er blevet mindre over tid. 

Andelen af ressourceforløbsmodtagere er steget væsentligt i løbet af projek-

tet (fra 30 procent i januar 2015 til 43 procent i juli 2015) i forhold til både 

kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Målgruppens problemområder  

Projekterne følger løbende op og foretager registrering af, hvilke udfordringer 

borgerne har i form af forskellige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser 

eller sociale problemer. Angivelse af borgernes udfordringer tager udgangs-

punkt i de målgruppebegreber, der findes i Voksenudredningsmetoden. Per 

1. juli 2015 er der registreret en målgruppeprofil for 1.847 af de aktive borge-

re – for 117 aktive borgere er der således endnu ikke angivet en målgruppe-

profil. 

Figur 3. Udvikling over tid i forhold til køn, målgruppe (ung/voksen) og forsørgelsesgrundlag  
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Figur 2. Fordeling af andel aktive borgere på køn, alder og forsørgelsesgrundlag 
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Registreringerne viser, at mere end halvdelen af borgerne (57 procent) har 

udfordringer indenfor ét enkelt hovedproblemområde, det vil sige, at der en-

ten er registreret kun psykisk funktionsnedsættelse, kun fysisk funktionsned-

sættelse eller kun socialt problem, jf. figur 4. Mere end en tredjedel af bor-

gerne (37 procent) har udfordringer indenfor mere end ét hovedproblemom-

råde og har dermed en kombination af ovenstående funktionsnedsættelser 

eller problemer. Denne fordeling har stort set ikke ændret sig i løbet af pro-

jektperioden. 

Figur 4. Fordeling af aktive borgere registreret indenfor henholdsvis et eller 
mere end et hovedproblemområde  

 

Note I: n=1.964 (aktive borgere). For 117 aktive borgere var der ikke angivet en målgruppeprofil 
per 1. juli 2015. 

Note II: Ved mere end ét hovedproblemområde gælder det, at borgeren skal være registreret 
under mere end ét af de tre målgruppeproblemer, herunder psykisk og fysisk funktionsnedsæt-
telse eller socialt problem. 

De fleste af de borgere, der alene har udfordringer indenfor ét hovedpro-

blemområde, det vil sige enten fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funkti-

onsnedsættelse eller socialt problem, har i de fleste tilfælde psykiske funkti-

onsnedsættelser (55 procent), mens 37 procent af borgerne har fysiske funk-

tionsnedsættelser. Den resterende andel, 8 procent, har sociale problemstil-

linger, jf. figur 5. 
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Andelen af mænd og kvinder, hvis problemer knytter sig til ét enkelt problem-

område, er lige stor (56 procent). I forhold til aldersgrupper er det primært de 

unge under 30 år, hvis problemer knytter sig til ét enkelt problemområde. 

Blandt de borgere, der har problemer indenfor flere hovedområder, fore-

kommer kombinationen af psykiske og fysiske funktionsnedsættelser lidt 

hyppigere (44 procent) end kombinationen af psykiske funktionsnedsættelser 

og sociale problemer (37 procent), jf. figur 6.  

 

12 procent af borgerne har udfordringer indenfor alle tre hovedområder – det 

vil sige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt sociale problemer. 

Der er en tendens til, at borgere, der er kendetegnet ved at have udfordringer 

Figur 5. Fordeling af psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt socialt 
problem for borgere, der har registreret et hovedproblemområde 

Note: n=1.122 aktive borgere, der per 1. juli 2015 havde registreret et hovedpro-
blemområde. 

Figur 6. Fordeling af psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt socialt 

problem for aktive borgere registreret med mere end et hovedproblemområde  

Note: n=725 aktive borgere, der per 1. juli 2015 havde registreret mere end et 
hovedproblemområde. 
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indenfor alle tre hovedgrupper, i højere grad er ressourceforløbsmodtagere 

og tilhører målgruppen af voksne. 

Det fremgår endvidere af registreringerne, at langt størstedelen af de unge i 

projektet har psykiske udfordringer (86 procent). Blandt de voksne er den 

hyppigst forekomne funktionsnedsættelse ligeledes psykisk funktionsnedsæt-

telse (60 procent), mens over halvdelen af gruppen også har fysisk funkti-

onsnedsættelse, jf. Figur 7. 

Figur 7. Andel af aktive borgere i henholdsvis ungeprojekter og voksenprojekter 
med funktionsnedsættelse eller sociale problemer 

 

Note I: n=1.964 (aktive borgere). For 117 aktive borgere var der ikke registreret en funktions-
nedsættelse eller et socialt problem per 1. juli 2015. 

Note II: Den unge målgruppe udgør 432 aktive borgere, mens den voksne målgruppe udgør 
1.532 aktive borgere. Samme borger kan tælle med i mere end én af figurens kategorier 
samtidigt. 

Indenfor de tre hovedproblemområder (fysisk funktionsnedsættelse, psykisk 

funktionsnedsættelse og socialt problem) er der visse problemstillinger, der 

forekommer langt hyppigere end andre, jf. faktaboksen til venstre. 

I denne sammenhæng kan det for eksempel fremhæves, at der er registreret 

en form for sindslidelse blandt mere end halvdelen af alle borgere i projektet 

(59 procent), mens det hyppigst forekommende sociale problem er misbrug. 

For yderlige uddybning af registreringerne under funktionsnedsættelser og/ 

eller sociale problemer henvises til bilag 2. 
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Varighed af kontakt 

Varigheden af kontakten afhænger 
af, hvilken kontaktform der er tale 
om. 

 Deltagelse i fællesmøde varer i 
51 procent af tilfældene 31-60 
minutter.  

 Personligt møde varer i 55 pro-
cent af tilfældene 31-60 minutter.  

 Telefonsamtaler mellem borger 
og sagsbehandler varer i 56 pro-
cent af tilfældene 6-15 minutter 
og i 27 procent af tilfældene 0-5 
minutter. 

4. Kontakter og 
indsatser 

Registreringerne viser, at borgerne i gennemsnit i projekt-
perioden har modtaget én kontakt hver anden måned. Dette 
dækker dog over en stor variation. I forhold til antallet af 
indsatser er der en klar tendens til et øget aktivitetsniveau. 
Således har 83 procent indtil nu modtaget mindst én ind-
sats i projektet. Blandt disse har næsten halvdelen modta-
get mere end én indsats. De hyppigst anvendte indsatser er 
indsatser og tilbud på beskæftigelsesområdet. Halvdelen af 
alle borgere i projektet modtager eller har modtaget men-
torstøtte, mens en femtedel har modtaget en virksomheds-
rettet indsats. Igennem projektet er brugen af disse indsat-
ser steget markant. 

Det er et krav, at borgerne i empowermentprojektet er aktive og dermed del-

tager i en aktivitet eller modtager en form for tilbud eller indsats. Indsatsen 

kan være et intensivt kontaktforløb med sagsbehandleren, en aktivitet eller et 

ordinært tilbud i beskæftigelses-, sundheds- eller socialforvaltningsregi, men-

torstøtte, et skræddersyet empowermenttilbud eller en helt anden form for 

indsats – så længe indsatsens mål er at bringe borgeren tættere på arbejds-

markedet eller i uddannelse. 

I nedenstående afsnit ses der på kontakten mellem sagsbehandleren og 

borgeren og på brugen og typen af anvendte indsatser registreret i registre-

ringsværktøjet. 

4.1. Kontakten med borgeren 

Kontakten mellem den koordinerende sagsbehandler og borgeren er et cen-

tralt element i empowermentprojektet. I projektet er der lagt op til, at projek-

terne selv skal vurdere, hvordan og hvor ofte sagsbehandleren og borgeren 

skal have kontakt. Det betyder, at der er mulighed for forskellige mødefre-

kvenser og forskellige møde- og kontaktformer. 

Registreringerne i registreringsværktøjet viser, at der i høj grad arbejdes med 

en mere intensiv kontakt med borgerne. Af interviewene med projektlederne 

fremgår det, at langt størstedelen af projekterne har fokus på en hyppigere 

og tættere kontakt med borgerne for på den måde at kunne nå dybere ind til 

problemstillingerne og understøtte relationsdannelsen. Der er derfor flere 

projekter, der prioriterer lavere sagstal og nye/ændrede kontaktformer og 
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Figur 8. Borgerens gennemsnitlige antal kontakter med den koordinerende 
sagsbehandler i forhold til tidspunkt i projektet 
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Note: n=1.964 aktive borgere per 1. juli 2015. 

Kontaktform mellem sagsbehand-
ler og borger 

 Personligt møde: 54 procent 

 Telefonsamtale: 24 procent 

 Mailkorrespondance: 10 procent  

 Sms-korrespondance: 7 procent 

 Deltagelse i fællesmøde: 5 pro-
cent 

kontaktmuligheder såsom sms-korrespondance, forlængede åbningstider, 

åben konsultation mv. 

På nuværende tidspunkt viser registreringerne, jf. figur 8, at borgerne – ud-

over den første måned – i gennemsnit har kontakt med sagsbehandlerne 

cirka hver anden måned. I den første måned er kontakten mere intensiv – i 

den periode modtager de fleste borgere to kontakter. 

Antallet af samtaler skal ses i lyset af, at der en gennemgående tendens til, 

at man til en vis grad lader det være mere op til borgeren at beslutte, hvor 

ofte det er relevant at have kontakt. Udover ovenstående vil borgeren typisk 

have andre kontaktflader, for eksempel mentoren eller andre kontaktperso-

ner, der er tilknyttet borgerens indsatser. 

Det samlede gennemsnit dækker ydermere over en væsentlig variation på 

tværs af projekterne, i forhold til hvor mange kontakter borgeren har med 

sagsbehandleren, jf. Figur 9. 
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Figuren viser samlet set, at på opgørelsestidspunktet har borgerne i gen-

nemsnit været omfattet af projektet i godt fire måneder og har i gennemsnit 

modtaget knap fire kontakter. Der en lineær sammenhæng mellem, hvor 

længe borgerne har været omfattet af projektet, og hvor mange kontakter der 

har været mellem borgeren og den koordinerende sagsbehandler. Dette er 

markeret ved den lyseblå linje i figuren. 

Feltet i øverste venstre hjørne repræsenterer de projekter, der i gennemsnit 

har haft borgerne i projektet i relativt kort tid, men hvor der har været en rela-

tivt mere intensiv kontakt mellem borgeren og den koordinerende sagsbe-

handler. Det gælder især Stevns og Ballerup kommuner, hvis borgere i gen-

nemsnit har været relativt kort tid i projektet, mellem 2 og 3 måneder, men i 

gennemsnit har haft relativt mange kontakter, 7-9 kontakter, med den koordi-

nerende sagsbehandler. 

Feltet i øverste højre hjørne repræsenterer de projekter, der i gennemsnit har 

haft borgerne i projektet i længere tid og samtidig også har haft flere kontak-

ter mellem borgeren og den koordinerende sagsbehandler end gennemsnit-

tet. Det gælder især Esbjerg, Middelfart og Brønderslev kommuner, hvis bor-

gere har været i projektet i cirka 5-6 måneder og har haft mellem 6 og 9 kon-

takter med den koordinerende sagsbehandler. 
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Figur 9. Det gennemsnitlige antal kontakter per borger og den gennemsnitlige 
varighed i projektet fordelt på kommunerne i projektet 

Note I: n=1.964 aktive borgere per 1. juli 2015. 

Note II: Den lyseblå linje markerer sammenhængen mellem gennemsnitlig varighed i projek-
tet (antal måneder) og gennemsnitligt antal kontakter per borger. Den viser dermed en 
positiv lineær sammenhæng mellem de to variable og indikerer, at jo længere tid borgeren 
har været i projektet, jo højere gennemsnitligt antal kontakter. 
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Feltet i nederste højre hjørne repræsenterer de projekter, der i gennemsnit 

har haft borgerne i projektet i relativt lang tid, men som i gennemsnit har haft 

relativt få kontakter mellem borgeren og den koordinerende sagsbehandler. 

Feltet i nederste venstre hjørne viser de projekter, hvis borgere har været 

omfattet af projektet i relativt kortere tid end gennemsnittet, og som også har 

haft færre kontakter med den koordinerende sagsbehandler. 

Blandt disse skiller blandt andet København, Slagelse, Norddjurs og Kolding 

kommuner sig ud, eftersom deres borgere i gennemsnit har været i projektet i 

2-3,5 måneder og i gennemsnit har haft én kontakt med den koordinerende 

sagsbehandler. 

Blandt de projekter, der i gennemsnit har haft over 6 kontakter med deres 

borgere, er 4 ud af 5 projekter ungeprojekter (de blå prikker). En årsag til 

dette kan blandt andet være, at ungeprojekterne i højere grad anvender sms-

korrespondance med deres borgere, hvilket ungeprojekterne selv beskriver 

som værende nemmere og hurtigere i forhold til at give løbende korte beske-

der og påmindelser. 

I bilag 3 fremgår det præcise antal gennemsnitlige kontakter mellem sagsbe-

handler og borger og det gennemsnitlige antal måneder i projektet fordelt på 

samtlige projekter. 

4.2. Anvendte indsatser  

I registreringsværktøjet skal projekterne registrere de aktiviteter, tilbud og 

indsatser, der er igangsat for borgerne. 

Registreringerne i værktøjet viser, at på nuværende tidspunkt har 41 procent 

af borgerne modtaget én indsats, mens 42 procent (831 aktive borgere) har 

modtaget mere end én indsats, siden projektet blev sat i gang, se figur 10. 17 

procent af borgerne har endnu ikke – ifølge registreringerne – modtaget en 

indsats. 
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Figur 10. Fordeling af aktive borgere, der har modtaget henholdsvis ingen, en 
og mere end en indsats i hele projektets forløb 

Der er en tendens til, at en større og større andel af borgerne modtager en 

indsats. I marts 2015 havde 70 procent borgerne i projektet modtaget en 

indsats, mens samme tal for juli 2015 er 83 procent. Dette tal skal ses i lyset 

af, at der løbende optages borgere i projektet. Disse tal dækker dog over en 

stor variation projekterne imellem, jf. Figur 11. 

 

Figur 11. Fordeling af borgere med minimum en indsats i forhold til gennemsnitlig 
varighed i projektet fordelt på kommuner 

 

Note: n=1.628 aktive borgere med minimum en indsats i projektets forløb. 
pr. 1. juli 2015 
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Figuren viser de deltagende projektkommuner fordelt i forhold til, hvor stor en 

andel borgere der har modtaget minimum en indsats sammenholdt med den 

gennemsnitlige varighed af borgernes deltagelse i projektet. 

Variationen for projekterne ligger mellem 100 procent af borgerne, der har 

modtaget en indsats (Ballerup, Randers, Hedensted og Vordingborg kommu-

ner), og kun 58 procent af borgerne, der har modtaget en indsats (Odder 

Kommune). Dernæst er der to kommuner, der ligger under 70 procent, hvilket 

trækkes op af, at der i 11 projekter er over 90 procent af borgerne, der har 

modtaget/registreret en indsats. 

Det ses, at projekterne grupperer sig i tre grupper i figuren. Der er en gruppe 

af kommuner (grøn cirkel øverst til højre), hvis borgere både har været omfat-

tet af projektet i længere tid end gennemsnittet, og hvor en større andel har 

modtaget indsatser. Der er samtidig også en gruppe kommuner (mørkeblå 

cirkel øverst til venstre), hvis borgere har været omfattet af projektet i kortere 

tid end gennemsnittet, men alligevel har en større andel af borgerne modta-

get indsatser i forhold til gennemsnittet. Endelig er der en gruppe kommuner 

(lyseblå cirkel nederst), hvis borgere generelt har modtaget indsatser i lidt 

mindre omfang end borgerne i de øvrige kommuner. Borgerne i disse projek-

ter har i gennemsnit været omfattet af projektet i 3,55-5,5 måneder. 

Samtidig fremgår det af figuren, at der generelt er en højere indsatsintensitet 

i ungeprojekterne end i voksenprojekterne. 

Beskæftigelsesrettede indsatser er de mest anvendte 

Som tidligere statusrapporter har vist, er det primært de beskæftigelsesrette-

de indsatser, som projektets målgruppe modtager. Det ses, at på nuværende 

tidspunkt har 8 ud af 10 borgere i projektet modtaget en indsats på beskæfti-

gelsesområdet (79 procent), hver tredje har modtaget en indsats på sund-

hedsområdet (31 procent), og hver sjette (16 procent) har modtaget en ind-

sats på socialområdet, jf. Figur 12. 

Note I: n=1.628 aktive borgere, der i projektets forløb har modtaget minimum en indsats per 1. 
juli 2015. 

Note II: Borgerne har modtaget mere end en hovedgruppeindsats, hvorfor fordelingen ikke 
summerer til 100 procent. 
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Figur 12. Fordeling af indsatstyper for borgere, der i projektet har modtaget mini-
mum én indsats 
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Note I: n=1.628 aktive borgere, der i projektets forløb har modtaget minimum én indsats per 1. juli 
2015. 

Note II: Borgerne kan godt modtage mere end én indsats indenfor hver hovedgruppe (beskæftigel-

se, sundhed og social), hvorfor fordelingen indenfor hver gruppe ikke summerer til 100 procent. 

Figur 13. Borgere, der har modtaget beskæftigelses-, sundheds- og/eller so-

cialindsatser fordelt på de hyppigst anvendte underkategorier 
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Beskæftigelse Sundhed Social

Blandt de knap 80 procent af borgerne, der har modtaget mindst én indsats 

på beskæftigelsesområdet, har cirka halvdelen (48 procent) modtaget et 

vejlednings- og opkvalificeringstilbud, og 31 procent har modtaget et virk-

somhedsrettet tilbud, jf. figur 13. Dermed er anvendelsen af virksomhedsret-

tede tilbud steget med 6 procentpoint siden seneste opgørelsestidspunkt. 

Indenfor sundhedsområdet har størstedelen af de borgere, der har modtaget 

en sundhedsindsats, modtaget et såkaldt andet sundhedstilbud (43 procent). 

Interviewene med projektlederne viser i den sammenhæng, at i nogle kom-

muner er der etableret et særligt empowerment-sundheds-tilbud, der går på 

tværs af rehabiliterings- og sundhedsområdet. I denne type tilbud er der sær-

ligt fokus på at arbejde med kroppen med henblik på at nærme sig arbejds-

markedet. Disse tilbud kan for eksempel foregå i det lokale fitnesscenter, 

hvor der er tilknyttet en ergoterapeut, der skal sikre fokus på progression og 

arbejdsevne. Tilbuddet kan også foregå i kommunens eget sundhedscenter. 

Figur 14 viser, hvornår i borgernes forløb indsatserne typisk igangsættes. 

Således viser figuren, at 55 procent af borgerne i deres første måned i pro-

jektet fik igangsat en beskæftigelsesindsats, 21 procent fik igangsat en sund-

hedsindsats, og 12 procent fik igangsat et socialtilbud. 26 procent fik ikke 

igangsat et tilbud i deres første måned i projektet. 

Figuren viser således en tydelig tendens til, at borgerne meget tidligt i forlø-

bet får igangsat deres indsatser, og at der derefter i langt mindre grad igang-

sættes nye indsatser. Dette skal ses i lyset af, at en del af borgerne i mål-

gruppen får igangsat langsigtede indsatser, der kan strække sig over en del 

måneder. 
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4.3. Virksomhedsrettede indsatser 

Forskning og erfaring fra praksis viser, at borgere i udkanten af arbejdsmar-

kedet godt kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom de har be-

grænsninger i arbejdsevnen, og at en virksomhedsrettet indsats har positive 

effekter for borgerne i målgruppen.2 og 3 

Den virksomhedsrettede indsats er derfor et vigtigt fokusområde i empower-

mentprojektet, og i nogle projekter har der været et stort fokus på den virk-

somhedsrettede indsats fra starten. I et projekt har man for eksempel beslut-

tet, at der fast deltager en jobkonsulent på alle borgermøder. 

Igennem projektet er andelen af borgere, der modtager virksomhedsrettede 

indsatser, steget. Således havde 15 procent af borgerne i marts 2015 på et 

tidspunkt i projektet modtaget en virksomhedsrettet indsats, mens 20 procent 

af de aktive borgere i projektet per 1. juli 2015 havde modtaget en virksom-

hedsrettet indsats i projektets forløb, jf. Figur 15. 

                                                      

 

2 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats: Nye veje mod job – for 
borgere i udkanten af arbejdsmarkedet (2015) 

3 Graversen, B. K.: Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige – en 
litteraturoversigt (2012) 
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Figur 14. Fordeling af tid i projektet for igangsættelse af indsatser/tilbud indenfor 

beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet og øvrige områder 

Note I: n=1.964 aktive borgere per 1. juli 2015. 

Note II: Borgerne kan modtage mere end én indsats/tilbud indenfor hver hovedgruppe (be-
skæftigelses-, sundheds- og socialområdet og øvrige områder) og kan dermed tælle med i 
ovenstående kategorier flere gange. Derudover kan borgerne få igangsat flere indsatser i 
løbet af deres tid i projektet og kan dermed være repræsenteret i flere af ovenstående måne-
der. 
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Borgere med 
virksomhedsrettede 
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Borgere uden 
virksomhedsrettede 

indsatser
85%

175

962

1. marts 2015 

Virksomhedsrettede indsatser dækker i denne sammenhæng over virksom-

hedspraktik og nytteindsats. 

 

Registreringerne i registreringsværktøjet viser, at de virksomhedsrettede 

indsatser typisk igangsættes allerede i borgerens første måned i projektet. 

Således blev den virksomhedsrettede indsats iværksat i første måned i pro-

jektet for 64 procent af de i alt 399 borgere, der per 1. juli 2015 havde mod-

taget en virksomhedsrettet indsats. For 21 procent blev indsatsen iværksat i 

deres anden måned i projektet og for 13 procent i den tredje måned. Ten-

densen er således, at det kun er et fåtal af de borgere der har fået igangsat 

en virksomhedsrettet indsats, der har fået den igangsat efter deres tredje 

måned i projektet. 

Ovenstående tal dækker dog over en stor spredning på tværs af projekterne, 

jf. Figur 16. Figuren viser projekterne fordelt, i forhold til hvor mange måneder 

borgerne i gennemsnit har været omfattet af projektet (x-aksen), og hvor stor 

en andel af borgerne der i gennemsnit har modtaget en virksomhedsrettet 

indsats (y-aksen). 

I denne sammenhæng ses det, at spredningen går fra, at over 40 procent af 

borgerne i projekterne i Brønderslev og Jammerbugt kommuner har modta-

get en virksomhedsrettet indsats, til, at under 10 procent har modtaget en 

sådan i Slagelse, København, Aalborg og Greve kommuner. På trods af at 

registreringerne viser, at borgerne oftest får igangsat deres virksomhedsret-

tede indsats i den første måned i projektet, viser nedenstående figur en ten-

dens til, at de projekter, hvor borgerne har været der relativt lang tid, også er 

de projekter, hvor den største andel af borgere har modtaget en virksom-

hedsrettet indsats. 

Figur 15. Andel aktive borgere, der i projektet har modtaget virksomhedsret-
tede indsatser (virksomhedspraktik og nytteindsats) 
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Note: n=1.964 aktive borgere i projektet per 1. juli 2015. 
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4.4. Mentorstøtte 

Alle borgerne i empowermentprojektet skal tilbydes mentorstøtte. Det er ikke 

et krav, at borgerne skal have en mentor, men de skal som minimum tilbydes 

en. 

Omfanget og brugen af mentorstøtte er løbende blevet drøftet og adresseret i 

empowermentprojektet, for eksempel på netværksseminaret, på de kvartals-

vise projektledermøder og senest i forbindelse med interviewene med pro-

jektlederne. Her bekræfter 29 projektledere, at alle borgere bliver tilbudt en 

mentor, men det blev samtidig også fremhævet, at man i en del projekter 

giver borgerne en mentorindsats, der hverken angives som LAB-mentor eller 

frivillig mentor og derfor heller ikke registreres som sådan i registreringsværk-

tøjet. Situationen kan for eksempel opstå, når borgeren modtager et kapitel 

10-tilbud, hvor mentoren er en del af tilbuddet, eller når sagsbehandleren har 

funktion som mentor, hvilket i praksis understøttes af et lavere sagstal. Lige-

ledes har man i nogle tilfælde – i samråd med borgeren – valgt at lægge 

mentorfunktionen hos for eksempel borgerens jobkonsulent eller hos en kon-

taktperson i borgerens virksomhedspraktik. 

Med henblik på at få afdækket det egentlige omfang af mentorstøtte i projek-

tet har Deloitte bedt projekterne om at foretage en manuel sagsgennemgang 

af de borgersager, der står uden mentor i registreringsværktøjet. Sagsgen-

Note: n=1.964 aktive borgere per 1. juli 2015. 

Figur 16. Fordeling af aktive borgere med minimum én indsats i forhold 
til andel aktive borgere med virksomhedsrettede indsatser 
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nemgangen har resulteret i en efterregistrering af mentorindsats for en del 

borgeres vedkommende. 

Figur 17 viser således andelen af borgere, der i projektets forløb har modta-

get mentorstøtte i form af LAB-mentor, frivillig mentor, anden mentorindsats 

(opgjort på baggrund af manuel sagsgennemgang i projekterne). Samtidig 

viser figuren, hvor mange borgere der har modtaget støttekontaktperson (§§ 

83, 85 og 99), da denne ofte går i stedet for en mentor i en periode. 

 

Det ses af figuren, at 49 procent af borgerne på et tidspunkt i projektet har 

modtaget en form for mentorstøtte. Størstedelen af disse borgere har modta-

get/modtager støtte fra en LAB-mentor. I alt har 41 procent af den samlede 

målgruppe på nuværende tidspunkt modtaget LAB-mentorstøtte. Det er en 

betydelig større andel sammenlignet med tidligere opgørelser, hvor andelen 

har været omkring 25 procent. 

Registreringerne i registreringsværktøjet viser, at LAB-mentorerne typisk 

sættes i gang i løbet af den første måned. Det er sket for omkring 75 procent 

af de borgere, der indtil nu har modtaget LAB-mentorstøtte. Sammenlignet 

med tidligere opgørelser betyder det, at der nu er en tendens til, at flere får 

tilknyttet en mentor – og at det sker tidligere i forløbet. 

Dette understøttes af interviewene med projektlederne, der beskriver, at de 

allerede ved første eller andet møde tilbyder borgerne en mentor, og at 

sagsbehandlerne i højere grad end tidligere har åbnet op for, at en mentor 

kan benyttes som støtte til afklaring i forhold til beskæftigelses- og uddannel-

Figur 17. Andel aktive borgere med mentorstøtte (LAB-mentor, frivillig mentor 
og/eller anden mentorindsats) og/eller støttekontaktperson (§§ 83, 85 og 99) i pro-
jektets forløb 

Note I: n=1.964 aktive borgere per 1. juli 2015. 

Note II: Ovenstående figur er udarbejdet på baggrund af manuel sagsgennemgang i projekterne. 

Note III: Figuren viser med de to første søjler andelen af borgere, der henholdsvis ikke har haft mentorstøtte og borge-
re med mentorstøtte i projektets forløb. Hertil viser figuren fordelingen af typer mentorstøtte, som borgerne har modta-
get. Borgerne kan modtage støtte fra mere end én mentor/kontaktperson og borgeren kan dermed tælle med flere 
gange i ovenstående kategorier. 
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Figur 18. Fordeling af andel aktive borgere med mentorstøtte (LAB-mentor, 
frivillig mentor og/eller anden mentorstøtte) i forhold til varighed i projektet 
for alle projekterne 

Note I: n=1.964 aktive borgere per 1. juli 2015. 

Note II: Mentorstøtte inkluderer mentorstøtte, frivillig mentor og anden mentorindsats. Op-
gørelsen er udarbejdet på baggrund af manuel sagsgennemgang i projekterne. 
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sesmål, når borgeren kommer ind i projektet. Derudover har sagsbehandler-

ne fået mere erfaring med at præsentere tilbuddet om en mentor overfor 

borgerne og kan fortælle om andre borgere i projektet, der har haft fordel af 

en mentor. 

Af figur 17 fremgår det endvidere, at 51 procent af borgerne endnu ikke har 

modtaget mentorstøtte. Interviewene med projektlederne viser i den sam-

menhæng, at de hyppigste årsager til, at nogle borgere ikke modtager men-

torstøtte, er, at borgerne selv siger nej hertil, fordi de ikke føler, at de har 

brug for endnu en kontaktperson, grundet tættere relation til deres sagsbe-

handler, eller fordi de på nuværende tidspunkt i deres proces ikke finder en 

mentorindsats relevant. 

Enkelte projekter beskriver, at de på nuværende tidspunkt har svært ved at 

følge med efterspørgslen på mentorer, hvilket betyder, at nogle af de borge-

re, der ønsker en mentor, p.t. står på venteliste til en mentor. 

Den samlede opgørelse af, i hvilket omfang mentorer anvendes i projektet, 

dækker over en stor variation projekterne imellem, jf. Figur 18. I figuren er 

projekterne fordelt efter andelen af borgere, der har modtaget mentorstøtte 

(LAB-mentor, frivillig mentor og/eller anden mentorindsats) og det gennem-

snitlige antal måneder, som borgerne i projektet har været omfattet af projek-

tet. Figuren viser, at i gennemsnit har 49 procent af alle borgerne i projektet 

modtaget mentorstøtte, men andelen svinger mellem 14 procent (Vording-

borg Kommune) og 100 procent (Randers Kommune) projekterne imellem. 
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Figuren viser også, at i de projekter, hvor borgerne har været omfattet af 

projektet i længere tid, er andelen af borgere, der modtager/har modtaget 

mentorstøtte, typisk også større (øverste felt til højre). Der er dog enkelte 

projekter, der skiller sig særligt ud. Det gælder for eksempel Jammerbugt og 

Vordingborg kommuner, hvis borgergrupper i gennemsnit har været omfattet 

af projektet i længere tid end den samlede borgergruppe, men hvoraf mindre 

end 20 procent modtager/har modtaget mentorstøtte. I modsatte ende skiller 

særligt Randers Kommune sig ud, eftersom deres borgere i gennemsnit har 

været relativt kortere tid i projektet, men samtlige borgere modtager/har mod-

taget en mentorindsats. 

Endelig viser figuren, at samtlige projekter, der har en andel på under 40 

procent af borgere med mentorstøtte, er voksenprojekter. Dette stemmer 

overens med den tendens, der viser sig i interviewene med projektlederne, 

hvor en række voksenprojekter beskriver, at de oplever, at borgerne siger nej 

til en mentor, fordi de allerede har tilknyttet en lang række kontaktpersoner 

og oftest har haft det i lang tid. 

4.5. Parallelle indsatser 

I empowermentprojektet er der som tidligere nævnt stort fokus på, at borger-

ne har mulighed for at modtage en helhedsorienteret og tværgående indsats, 

hvor og når dette er relevant. Derfor arbejdes der i projekterne med parallelle 

indsatser. 

Tendensen over tid er, at en større og større andel af borgerne modtager 

parallelle indsatser. Således var der i marts 2015 19 procent af borgerne, der 

modtog/havde modtaget parallelle indsatser, mens tallet 1. juli 2015 var på 

35 procent, jf. Figur 19 – dette til trods for at der i løbet af projektperioden har 

været et intensivt borgerindtag i projektet. 
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Borgere med 
parallelindsatser

28%

Borgere uden 
parallelindsatser

72%

Som vist i boksen til venstre, viser registreringerne i denne sammenhæng, at 

borgere med parallelle indsatser oftest modtager flere beskæftigelsesindsat-

ser (41 procent af borgerne med en parallelindsats) eller en beskæftigelses- 

og en sundhedsindsats (37 procent af borgerne med en parallelindsats) på 

samme tid. Dette billede er uændret igennem projektperioden. 

På tværs af projekterne viser interviewene med projektlederne, at der er ud-

bredt enighed om, at sagsbehandlerne får et tiltagende større fokus på mu-

ligheden for at tilrettelægge og anvende parallelle indsatser, jo tættere sam-

arbejdet med de restende forvaltninger er. Derudover er der en tendens til, at 

borgerne får bygget flere indsatser på, når de bliver mere ressourcestærke. 

Således kan det antages, at udviklingen vil fortsætte, så der vil være et tilta-

gende brug af parallelindsatser fremadrettet i projektet. 

For at overskue indsatserne fremhævede størstedelen af projektlederne, at 

det er nødvendigt at få samlet samtlige indsatser i én plan – nemlig borge-

rens tværgående plan – for at sikre koordination og overskuelighed i forbin-

delse med de parallelle indsatser. De tværgående planer er med til at sikre, 

at indsatserne ikke spænder ben for hinanden, og at borgerne i højere grad 

får mulighed for at overskue, og dermed tage ejerskab for, den samlede plan 

og de samlede indsatser. 

Figur 20 viser projekterne fordelt i forhold til, hvor stor en andel af deres bor-

gere der har modtaget minimum én indsats (x-aksen), og hvor stor en andel 

af disse der har modtaget en parallelindsats (y-aksen). 

Figuren viser i denne sammenhæng, at der er en tydelig tendens til, at de 

projekter, der har en relativt større andel borgere med minimum én indsats, 

også giver disse borgere parallelindsatser. Således er der en tendens til, at 

disse projekter, herunder Bornholm, Randers, Middelfart og Kalundborg 

kommuner, både har et højt gennemsnitligt aktivitetsniveau på tværs af alle 

deres borgere og et højt antal borgere (de fleste), der modtager mere end én 

indsats – og ofte samtidigt. 

Figur 19. Andel borgere med/uden parallelle indsatser i løbet af projektet i 
henhodsvis marts og juli 2015 

Note: n=1.964 aktive borgere per 1. juli 2015. 

1. marts 2015 

 

Hyppigste sammensætning af paral-
lelle indsatser 

 To eller flere beskæftigelsesindsatser: 
41 procent  

 Beskæftigelses- og sundhedsindsats: 
37 procent 

 Beskæftigelses- og socialindsats: 17 
procent 

 To eller flere sundhedsindsatser: 14 
procent  

 Sundheds- og socialindsats: 14 pro-
cent  

1. juli 2015 

Borgere med 
parallelindsatser

35%

Borgere uden 
parallelindsatser

65%

Note: n=1.137 aktive borgere per 1. marts 2015. 
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I modsatte ende ses en tendens til, at nogle kommuner har et lavt aktivitets-

niveau på tværs af alle deres borgere, samtidig med at relativt få, af de bor-

gere, som får en indsats, også modtager parallelle indsatser. 

 

 

4.6. Målgruppen uden indsatser 

På tværs af samtlige projekter er der 17 procent af borgerne, der endnu ikke 

har fået registreret en indsats i projektet, jf. figuren til venstre. I denne sam-

menhæng er der en klar tendens til, at det oftest er kontanthjælpsmodtager-

ne, der står uden indsats – hver fjerde kontanthjælpsmodtager er nemlig 

repræsenteret i denne gruppe (24 procent). Til sammenligning indeholder 

gruppen uden indsatser 14 procent af ressourceforløbsmodtagerne og kun 1 

procent af uddannelseshjælpsmodtagerne. 

Ses der på tværs af projekterne, er der stor forskel på, hvor stor en andel af 

borgerne der ikke modtager/har modtaget en indsats, jf. Figur 21. I de projek-

ter, hvor andelen af borgere, der ikke har modtaget en indsats, er størst, 

udgør andelen over 30 procent. Figuren viser, hvordan projekterne fordeler 

sig, i forhold til hvor stor en andel af deres borgere der ikke har modtaget en 

indsats (y-aksen), og hvor mange måneder disse borgere uden indsats i 

gennemsnit har været omfattet af projektet (x-aksen). 

Figur 20. Projekternes fordeling på andel borgere med minimum én indsats og 
andelen af disse borgere med parallelle indsatser 

Note: n=1.628 aktive borgere med minimum én indsats i projektets forløb per 1. juli 2015. 
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Figuren viser udelukkende de projekter, der har borgere, der endnu ikke har 

fået registreret en indsats. Således er projekter, hvor 100 procent af borgerne 

har registreret en indsats, ikke repræsenteret. 

Projekterne grupperer sig i tre grupper i figuren. Der er en gruppe kommuner 

(grøn cirkel nederst til venstre.), hvis borgere (uden indsats) har været omfat-

tet af projektet i kortere tid end gennemsnittet, og hvor en mindre andel end-

nu ikke har modtaget indsatser. En årsag til de manglende indsatser i denne 

gruppe kan således være, at der endnu ikke er nået at blive sat noget i gang 

for borgerne, fordi de netop er startet op i projektet. 

Dernæst er der en gruppe projekter (mørkeblå cirkel nederst til højre), hvis 

borgere (uden indsats) har været omfattet af projektet i længere tid end gen-

nemsnittet, og hvor en mindre andel af borgerne i forhold til gennemsnittet 

ikke har modtaget en indsats. 

Endelig er der en gruppe kommuner (lyseblå cirkel øverst), hvoraf en større 

andel borgere ikke har modtaget en indsats sammenlignet med de øvrige 

kommuner. Borgerne uden indsats i disse projekter har i gennemsnit været 

omfattet af projektet i 3,55-5,5 måneder. 

 

 

 

 

Figur 21. Fordeling af projekter med borgere uden indsatser i projektets 
forløb i forhold til gennemsnitlig varighed i projektet 

Note I: n=336 aktive borgere, der ingen indsats har modtaget i projektets forløb per 1. juli 
2015. 

Note II: Figuren viser udelukkende de projekter, der har borgere, der endnu ikke har fået 
registreret en indsats. Projekter, hvor 100 procent af borgerne har registreret en indsats, er 
ikke repræsenteret. 
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5. Progressions-
værktøjet 

Implementering af profil- og progressionsværktøjet er i 
gang. Projektledere og sagsbehandlere har modtaget un-
dervisning, og alle projekter har udarbejdet en udrulnings-
plan. De fleste regner med at have introduceret værktøjet 
for halvdelen af målgruppen 1. oktober 2015. På nuværende 
tidspunkt er der oprettet knap 800 borgere i værktøjet, mere 
end 300 har brugt værktøjet – heraf godt 240 indenfor den 
seneste måned (september 2015). 

I løbet af foråret 2015 har STAR udviklet et profil- og progressionsværktøj, 

der hedder minvurdering.dk, og som er borgernes værktøj. Der stilles i pro-

jektet krav om, at alle projekter er med til at afprøve værktøjet som led i pro-

jektet.  

Projektledere og sagsbehandlere har modtaget undervisning i brugen af 

værktøjet i løbet af juni 2015. Undervisningen blev gennemført ad fire om-

gange med i alt 140 deltagere på tværs af de 30 projekter. I undervisningen 

har der dels været fokus på, hvad værktøjet kan, dels på hvordan sagsbe-

handlerne kan præsentere værktøjet for borgerne, så de får lyst til at bruge 

det. 

Med henblik på at sikre fokus og sætte implementeringsprocessen i gang i de 

enkelte projekter er hvert enkelt projekt blevet bedt om at udarbejde en im-

plementeringsplan, hvori projekterne forholder sig til, i hvilket tempo borgerne 

skal præsenteres for værktøjet, så der samlet set kan ske en tilstrækkelig 

afprøvning af værktøjet. 

Deloitte har gennemgået projekternes implementeringsplan og har i de tilfæl-

de, hvor projektlederen havde forventning om inddragelse af mellem 0 og 20 

procent af målgruppen per 1. oktober 2015, bedt projektet genoverveje im-

plementeringshastigheden. De fleste projekter er endt med at planlægge 

med at introducere værktøjet til omkring halvdelen af målgruppen per 1. ok-

tober 2015. Deloitte, arbejdsmarkedskontorerne og STAR samarbejder om at 

følge implementeringen tæt.  

På nuværende tidspunkt (medio september 2015) er der oprettet 191 sags-

behandlere og 772 borgere i værktøjet. 

Statistikken i forbindelse med brugen af værktøjet viser, at blandt de 772 

borgere, der er blevet oprettet i værktøjet, har 321 borgere brugt værktøjet, 
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og 217 (28 procent) har udfyldt mere end 75 procent af kompasserne i værk-

tøjet. 

Blandt de 321 borgere, der indtil nu har brugt værktøjet, har 241 borgere 

brugt værktøjet indenfor den seneste måned. 

Nedenstående opgørelse fra statistikmodulet i progressionsværktøjet foreta-

get 13. september 2015 viser det samlede antal borgere oprettet i systemet 

samt brug af kompassets evner. Her ses det således, at i alt 772 borgere er 

oprettet i systemet, og at 234 har udfyldt kompasset Evner. Tabellen viser 

ligeledes, at der er stor forskel på aktivitetsniveauet i de forskellige projekter i 

forhold til den foreløbige brug af værktøjet. 

 

På tværs af projekterne er der stor variation i forhold til, hvor mange borgere 

der er oprettet og har anvendt værktøjet. Nogle projekter har endnu ikke ta-

get værktøjet i anvendelse, mens andre har oprettet en stor del af borgerne, 

Tabel 3. Samlet opgørelse over udfyldelse af Evner i progressionsværktøjet per 
1 september 2015 

Evner i alt

Projekter

Antal aktive 

borgere i 

projektet

Antal borgere 

oprettet i 

værktøjet

Andel borgere 

oprettet ift 

borgere i 

projektet (pct)

Antal borgere, 

som har udfyldt 

"Evner"

Andel borgere 

som har udfyldt 

"Evner" ift. 

aktive borgere i 

projektet (pct)

Frederikshavn 65 81 125 50 77

Hedensted 53 61 115 21 40

Ballerup 19 21 111 7 37

Sønderborg 84 88 105 28 33

Bornholm 73 28 38 22 30

Esbjerg 71 28 39 19 27

Vallensbæk/Ishøj 112 90 80 24 21

Middelfart 62 33 53 12 19

Gentofte 39 47 121 5 13

Odder 74 22 30 12 16

Lyngby-Taarbæk 74 30 41 9 12

København 37 15 41 4 11

Skive 80 74 93 8 10

Greve 42 22 52 3 7

Horsens 52 33 63 2 4

Faaborg-Midtfyn 56 9 16 2 4

Brønderslev 41 1 2 1 2

Lolland 65 9 14 1 2

Silkeborg 72 5 7 1 1

Aalborg 111 3 3 1 1

Slagelse 105 4 4 1 1

Kolding 117 1 1 1 1

Haderslev 97 0 0 0 0

Jammerbugt 45 7 16 0 0

kalundborg 43 14 33 0 0

Norddjurs 74 0 0 0 0

Randers 56 8 14 0 0

Stevns 26 0 0 0 0

Svendborg 49 38 78 0 0

Vordingborg 70 0 0 0 0

I alt 1964 772 39 234 12

Note: Antal aktive borgere i projektet er opgjort 1. juli 2015
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mens det endnu er en mindre del af disse borgere, der har anvendt værktø-

jet. I enkelte projekter, for eksempel Frederikshavn Kommune, er alle borgere 

oprettet i projektet, samtidig med at en stor del af disse borgere allerede har 

anvendt værktøjet (62 procent). 

Implementeringen af værktøjet er senest drøftet med projektlederne på pro-

jektledermødet 9. september 2015. Her var der følgende tilbagemeldinger på 

modtagelsen og implementeringen af værktøjet: 

 Der gives generelt positive tilbagemeldinger på værktøjet. Projektlederne 
melder tilbage, at sagsbehandlerne har taget godt imod værktøjet. 

 Projektledernes tilbagemeldinger i forhold til borgermodtagelsen er på 
nuværende tidspunkt ikke helt entydige, fordi værktøjet endnu ikke har 
været anvendt i vidt omfang. Flere projektledere melder tilbage med posi-
tive oplevelser fra borgerne, mens andre projektledere endnu ikke har et 
klart billede af borgernes oplevelse af værktøjet. 

 Enkelte projekter udtrykker bekymring om, at det tager tid at introducere 
værktøjet for borgerne, op til 1½ time. Det opleves for nogle at udgøre en 
barriere i forhold til at sikre en hurtig udrulning af værktøjet. Andre projek-
ter lader det i højere grad være op til borgerne at bruge tid på at lære 
værktøjet at kende. Disse forskellige tilgange afspejler blandt andet mål-
gruppernes forskellige kompetencer i forhold til at tage et sådant værktøj i 
brug. 

 Projekterne arbejder forskelligt med at introducere værktøjet for borgerne. 
Nogle har afviklet eller vil afvikle større borgergruppemøder, hvor flere 
sagsbehandlere kan introducere værktøjet og hjælpe med at prøve værk-
tøjet i praksis første gang. 

 Der er variation i forhold til, hvor ofte projekterne forventer, at deres bor-
gere vil anvende værktøjet. Ét af projekterne vil bede borgerne anvende 
værktøjet mindst én gang månedligt, så borger og sagsbehandler vænner 
sig til værktøjet. De fleste andre forventer at tilskynde borgerne til at an-
vende værktøjet hver tredje måned.  

Flere af projektlederne har tilkendegivet, at de har haft brug for support i for-

bindelse med brug af værktøjet. 

Supportbehovet har primært drejet sig om at logge på, at få password til at 

fungere, at der har været fejlbeskeder på grund af flere åbne vinduer, ældre 

browserversioner m.m. Der har således ikke været systemiske udfordringer i 

forbindelse med at bruge værktøjet. 

Ultimo oktober 2015 gennemfører Deloitte en survey blandt projektlederne, 

hvor der følges op på implementeringsprocessen med henblik på at afdække, 

hvordan projekterne har grebet implementeringen an, og hvad de første erfa-

ringer er med værktøjet, herunder projektledernes vurdering af supportbeho-

vet.  
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  Pers Pct. md % år % % % % Pers. 

Ballerup U 2 22 37% 2,5 84% 24,3 100% 100% 42% 11% 1 

Brønderslev U 2 45 75% 4,7 66% 24,5 88% 73% 68% 42% 3 

Esbjerg U 2 87 70% 5,8 55% 25,2 96% 90% 73% 37% 8 

København U 2 37 19% 2,0 43% 25,4 89% 86% 92% 3% 0 

Slagelse U 1 115 46% 2,5 46% 25,4 77% 62% 44% 7% 5 

Stevns U 1 26 37% 2,1 58% 24,0 96% 92% 88% 12% 0 

Svendborg U 1 52 52% 5,7 65% 25,0 98% 76% 49% 12% 1 

Sønderborg U 2 91 91% 3,3 46% 24,7 92% 73% 54% 30% 4 

Bornholm V 1 82 82% 6,0 70% 42,9 93% 59% 51% 11% 4 

Frederikshavn V 2 77 55% 4,3 38% 37,9 73% 60% 35% 19% 8 

Faaborg-Midtfyn V 1 61 41% 3,0 68% 44,7 91% 38% 16% 11% 0 

Gentofte V 1 40 40% 4,0 72% 43,4 79% 41% 36% 10% 1 

Greve V 2 44 34% 3,4 62% 42,1 83% 62% 43% 5% 1 

Haderslev V 2 109 109% 5,4 57% 42,9 71% 66% 49% 28% 2 

Hedensted V 1 65 65% 3,5 62% 44,5 100% 98% 25% 21% 3 

Horsens V 1 55 55% 4,6 58% 42,8 82% 81% 60% 19% 2 

Jammerbugt V 1 47 47% 5,4 62% 43,3 89% 78% 18% 42% 1 

Kalundborg V 2 46 46% 5,7 63% 40,7 93% 67% 60% 21% 2 

Kolding V 1 119 79% 3,6 56% 45,2 74% 28% 21% 12% 2 

Lolland V 1 71 71% 4,0 65% 40,4 80% 46% 42% 23% 1 

Lyngby-Taarbæk V 1 77 77% 3,4 55% 43,5 82% 78% 66% 17% 1 

Middelfart V 1 64 64% 5,4 45% 46,2 98% 69% 67% 32% 0 

Norddjurs V 1 76 69% 3,8 59% 43,9 68% 49% 31% 22% 0 

Odder V 2 97 97% 4,5 66% 42,1 58% 31% 28% 15% 11 

Randers V 1 60 60% 3,2 61% 44,5 100% 100% 100% 23% 1 

Silkeborg V 2 76 76% 3,8 50% 44,0 93% 78% 47% 34% 0 

Skive V 1 88 80% 5,5 51% 41,2 85% 79% 52% 36% 1 

Vallensbæk/Ishøj V 2 127 64% 4,9 53% 43,7 75% 71% 58% 17% 6 

Vordingborg V 1 75 75% 5,7 71% 46,4 100% 57% 14% 27% 1 

Aalborg V 2 114 57% 3,6 41% 40,6 69% 57% 43% 9% 1 

Samlet - - 2.145 60% 4,2 56% 39,1 83% 65% 49% 20% 71/ 3 

Tabel 4. Nøgletal ift. projekternes status  

Bilag 1. Nøgletal i forhold 
til projekternes status  
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Bilag 2. Målgruppeprofil 
for aktive borgere i pro-
jektet 

Tabel 5. Målgruppeprofil for aktive borgere – fysisk og psykisk funktionsned-
sættelse 

Antal aktive borgere med funktionsnedsættelse Antal 

Andel af alle 
aktive borgere 

(pct.) 

   
Antal aktive borgere med psykisk funktionsnedsættelse, herunder: 
  Demens 2 0,1 

  Døvblindhed 0 0,0 

  Hjerneskade 36 1,8 

  Udviklingshæmning 15 0,8 

  Udviklingsforstyrrelse 112 5,7 

  Anden udviklingsforstyrrelse 19 1,0 

  Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse 93 4,7 

  Sindslidelse 1017 51,8 

  Anden sindslidelse 142 7,2 

   

Antal aktive borgere med fysisk funktionsnedsættelse, herunder: 

  Kommunikationsnedsættelse 14 0,7 

  Mobilitetsnedsættelse 333 17,0 

  Hørenedsættelse 14 0,7 

  Synsnedsættelse 17 0,9 

  Anden fysisk funktionsnedsættelse 532 27,1 

  Multipel funktionsnedsættelse 47 2,4 

  Sjældent forekommende funktionsnedsættelse 26 1,3 

   

 
Note: n=1.964 (aktive borgere). For 117 aktive borgere var der ikke angivet en målgruppeprofil 
per 1. juli 2015. 

 
 

Tabel 6. Målgruppeprofil for aktive borgere – socialt problem 

Antal aktive borgere med sociale problemer: Antal 

Andel af alle 
aktive borgere 

(pct.) 

Antal aktive borgere med sociale problemer, herunder: 

Hjemløshed 23 1,2 

Indadreagerende adfærd 33 1,7 

Kriminalitet 25 1,3 

Misbrug 221 11,3 

Omsorgssvigt 94 4,8 

Udadreagerende adfærd 36 1,8 

Andet socialt problem 203 10,3 

 
Note: n=1.964 (aktive borgere). For 117 aktive borgere var der ikke angivet en målgruppeprofil 
per 1. juli 2015. 
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Bilag 3. Gennemsnitlig 
kontakt og varighed per 
borger fordelt på projek-
ter 

Tabel 7. Gennemsnitlig kontakt og gennemsnitlig varighed per borger i projek-
tet 

Note: n=1.964 (aktive borgere). 

Kommune 
Gennemsnitligt antal 
kontakter per borger 

Gennemsnitlig varighed i 
projektet per borger 

(antal måneder) 

Stevns 8,7 2,1 

Esbjerg 8,6 5,8 

Middelfart 7,8 5,4 

Ballerup 7,7 2,5 

Brønderslev 6,4 4,7 

Svendborg 5,3 5,7 

Skive 5,2 5,5 

Vordingborg 5,1 5,7 

Bornholm 4,8 6,0 

Haderslev 4,4 5,4 

Gentofte 4,2 4,0 

Horsens 4,1 4,6 

Hedensted 3,8 3,5 

Aalborg 3,8 3,6 

Silkeborg 3,7 3,8 

Frederikshavn 3,6 4,3 

Jammerbugt 3,5 5,4 

Odder 3,4 4,5 

Lolland 3,4 4,0 

Kalundborg 3,2 5,7 

Randers 3,0 3,2 

Lyngby-Taarbæk 2,9 3,4 

Vallensbæk/Ishøj 2,9 4,9 

Faaborg-Midtfyn 2,6 3,0 

Sønderborg 2,6 3,3 

Greve 2,3 3,4 

København 1,4 2,0 

Norddjurs 1,3 3,8 

Slagelse 0,9 2,5 

Kolding 0,8 3,6 

Samlet 3,7 4,2 
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Bilag 4. Mentorstøtte og 
gennemsnitlig varighed 
fordelt på projekter 

Tabel 8. Andel med mentorstøtte og gennemsnitlig varighed per borger i projek-
tet 

Kommune 

Andel borgere med mentor-
støtte i projektets forløb 

(pct.) 

Gennemsnitlig varighed i 
projektet per borger 

(antal måneder) 

Randers 100% 3,2 

København 92% 2,0 

Stevns 88% 2,1 

Esbjerg 73% 5,8 

Brønderslev 68% 4,7 

Middelfart 67% 5,4 

Lyngby-Taarbæk 66% 3,4 

Kalundborg 60% 5,7 

Horsens 60% 4,6 

Vallensbæk/Ishøj 58% 4,9 

Sønderborg 54% 3,3 

Skive 52% 5,5 

Bornholm 51% 6,0 

Haderslev 49% 5,4 

Svendborg 49% 5,7 

Silkeborg 47% 3,8 

Slagelse 44% 2,5 

Aalborg 43% 3,6 

Greve 43% 3,4 

Ballerup 42% 2,5 

Lolland 42% 4,0 

Gentofte 36% 4,0 

Frederikshavn 35% 4,3 

Norddjurs 31% 3,8 

Odder 28% 4,5 

Hedensted 25% 3,5 

Kolding 21% 3,6 

Jammerbugt 18% 5,4 

Faaborg-Midtfyn 16% 3,0 

Vordingborg 14% 5,7 

Samlet 49% 4,2 

Note I: n=1.964 (aktive borgere). 

Note II: Mentorstøtte inkluderer LAB-mentor, frivillig mentor og anden mentorind-
sats. Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af manuel sagsgennemgang i projek-
terne. 



 

 

40 Empowerment af borgerne – Midtvejsstatus september 2015 

Bilag 5. Borgere uden 
indsats og gennemsnitlig 
varighed i projektet 

Tabel 9. Andel borgere uden indsats og gennemsnitlig varighed per borger i 
projektet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommune 

Andel borgere uden indsats 
i projektets forløb 

(pct.) 

Gennemsnitlig varighed i 
projektet per borger 

(antal måneder) 

Odder 42 3,20 

Norddjurs 32 3,09 

Aalborg 31 2,95 

Haderslev 29 4,15 

Frederikshavn 27 4,07 

Kolding 26 3,12 

Vallensbæk/Ishøj 25 4,76 

Slagelse 23 1,91 

Gentofte 21 3,81 

Lolland 20 3,32 

Horsens 18 3,13 

Lyngby-Taarbæk 18 3,72 

Greve 17 2,84 

Skive 15 3,71 

Brønderslev 12 3,86 

Jammerbugt 11 4,93 

København 11 0,52 

Faaborg-Midtfyn 9 3,73 

Sønderborg 8 3,90 

Bornholm 7 4,19 

Kalundborg 7 5,59 

Silkeborg 7 3,11 

Esbjerg 4 5,54 

Stevns 4 2,63 

Middelfart 2 1,10 

Svendborg 2 7,30 

Samlet 17 3,5 

Note I: n=336 aktive borgere, der i projektets forløb ikke har modtaget en indsats. 

Note II: Gennemsnitlig varighed i projektet per borger er udregnet på baggrund af 
ovenstående antal aktive borgere, der i projektets forløb ikke har modtaget en ind-
sats. 



 

Om Deloitte 

Deloitte leverer ydelser indenfor revision, skat, consulting og financial advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang 
række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til 
rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssi-
ge udfordringer. Deloittes cirka 200.000 medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. 

 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk 
af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for 
en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. 

 

© 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 



Relateret document 4/4

Dokument Navn: Frederikshavn.pdf

Dokument Titel: Frederikshavn

Dokument ID: 429496



Styrelsen for  
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og Rekruttering  

T: +45 72 14 20 00 
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Dato 09-12-2015 

  

Til de deltagende kommuner i empowermentprojektet 

Kære Mette Krogh Dalsgaard 

Sammen med 29 andre jobcentre deltager dit jobcenter i empowermentprojektet, 

som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) igangsatte i midten af 

2014. De 30 jobcentre har allerede leveret en stor indsats i projektet mht. at sikre 

borgeren indflydelse samt arbejde på tværs af forvaltninger.  

Der er nu er ét år tilbage af projektperioden, og derfor er det vigtigt at have særligt 

fokus på projektets resultater og særligt på de indsatser, der virker. Målet er, at vi 

sammen opnår størst mulig viden om, hvordan ledige sikres indflydelse og tager 

ejerskab til deres vej mod job eller uddannelse.  

For at nå dette mål har styregruppen – bestående af STAR, Beskæftigelsesministe-

riet, Socialstyrelsen og Dansk Socialrådgiverforening – valgt tre fokusområder for  

sidste halvdel af projektet. Vi håber, at du vil medvirke til, at de 3 fokusområder får 

en central placering i jeres projekt. 

1. Virksomhedspraktik med et klart jobperspektiv 

Det er helt afgørende, at den virksomhedsrettede indsats indtænkes som et om-

drejningspunkt i indsatsen for borgerne i empowermentprojektet. Det er vigtigt, 

at den virksomhedsrettede indsats er tilpasset målgruppens behov og samtidig 

indeholder et reelt jobperspektiv, så den enkelte står med en reel chance for at 

opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Indtil nu er det kun godt 20 procent af borgerne i projektet, som har deltaget i 

en virksomhedspraktik.  

2. Den løbende kontakt med borgeren 

Det er afgørende, at der er en tæt og hyppig kontakt mellem den koordinerende 

sagsbehandler og borgerne i empowermentprojektet. Den hyppige kontakt er 

afgørende for at skabe og fastholde en positiv udvikling for borgeren.  

For øjeblikket har borgerne i projektet i gennemsnit kontakt med den koordine-

rende sagsbehandler hver 2. måned.  

3.   Brug og afprøvning af progressionsværktøjet Minvurdering.dk 

STAR har udviklet et nyt digitalt profil- og progressionsværktøj, som afprøves 

i empowermentprojektet. Værktøjet har generelt fået en positiv modtagelse af 



2 

både sagsbehandlere og borgere, og erfaringer med brugen af værktøjet er af 

stor værdi for vores overvejelser om en eventuel videre udvikling af værktøjet. 

Det er obligatorisk for de deltagende at bidrage til afprøvning af værktøjet, og 

styregruppen følger tæt op på erfaringerne og brugen af værktøjet.  

Der er udarbejdet en midtvejsstatus for projektet, som er vedlagt. Den består dels af 

en samlet status for hele projektet, dels af en status for hver deltagerkommune. 

Midtvejsstatussen er også fremsendt til projektlederne i kommunerne. 

Styregruppen vil gerne kvittere for jobcenterets indsats i projektet frem til nu og ser 

samtidig frem til et fortsat godt og resultatskabende forløb. Vi håber, at du fortsat 

vil være med til at sikre den positive udvikling, sætte yderligere fokus på de tre 

ovennævnte områder samt skabe de nødvendige rammer og opbakning til projektet 

i din kommune. 

Med venlig hilsen 

På vegne af den samlede styregruppe 

Helle Rasmussen 

Vicedirektør, STAR 

Karl Schmidt 

Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 11. november 2015

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015.

Frederikshavn 

Kommune

Sygefravær (%)

2013 2014 2015

Januar 5,65 4,99 4,93

Februar 5,29 4,59 5,13

Marts 3,90 4,91 5,29

April 3,42 3,78 3,87

Maj 3,52 3,60 3,46

Juni 3,55 3,42 3,63

Juli 2,83 2,91 2,68

August 3,19 3,47 3,33

September 4,27 4,49 4,33

Oktober 4,16 4,45 4,50

November 4,71 4,90

December 4,24 4,24

Gennemsnit 4,06 4,16 4,12

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 

10. november 2015.

Sagsnummer: 

Forfatter:

Kirstine Lindberg Thøgersen

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015). 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade.

Data er trukket 10. november 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Okt.
2014

Nov.
2014

Dec.
2014

Jan.
2015

Feb. 
2015

Marts 
2015

Apr..
2015

Maj 
2015

Juni 
2015

Juli
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Gennem
snit

Ejendomscenteret 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,75 3,08 3,17 2,95 3,32 3,79 4,30 5,55 4,19

Økonomi og Personale 2,73 1,96 0,98 1,34 2,14 2,78 2,07 0,90 1,25 0,96 1,26 1,86 0,98 1,64

Park og Vej 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 3,19 3,28 4,83 3,87 4,83 5,89 4,01 5,16

Teknik og Miljø 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,75 3,78 6,00 3,98 3,09 3,36 3,63 3,93

Udvikling og Erhverv 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91 0,62 0,97 1,62

Familie 5,64 5,38 2,95 3,56 3,40 3,66 2,73 2,57 3,81 2,61 3,21 5,03 5,66 3,86

Dagtilbud- og Fritidstilbud 3,23 4,01 3,80 4,27 4,88 4,89 4,09 3,40 3,77 2,78 - - - 3,91

Skole 3,47 4,58 3,80 4,05 3,24 3,44 2,54 2,22 2,52 1,04 - - - 3,09

Børn og Skole - - - - - - - - - - 2,72 3,65 3,53 3,23

Arbejdsmarked 6,59 6,25 6,33 6,77 6,44 6,64 3,05 3,53 3,76 2,29 2,16 4,25 5,78 4,90
Bibliotek og 
Borgerservice 4,64 5,43 4,35 4,83 6,13 5,45 3,72 1,45 2,66 2,02 2,13 3,77 5,42 3,99

Kultur og Fritid 1,72 2,38 1,08 1,59 2,23 1,45 1,64 1,20 0,77 1,29 2,07 2,41 1,49 1,64

Unge 1,27 1,84 1,57 2,61 2,91 2,87 2,43 2,26 2,58 1,80 1,79 2,85 2,67 2,24

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 1,14 1,09 1,91 1,19 1,26 2,18 0,14 2,54

Sundhed og Pleje 6,11 6,53 5,93 7,19 7,48 7,27 5,45 5,06 5,02 3,83 4,52 5,86 5,89 5,84

Ledelsessekretariatet 0,97 0,96 0,30 0,62 0,63 0,65 0,82 1,95 1,39 0,64

Social- og 
Sundhedsmyndighed 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,59 2,56 1,91 2,30 2,87 5,00 4,29 2,76

Handicap og Psykiatri 6,00 6,60 6,09 6,66 7,53 9,33 6,94 5,43 4,55 3,83 5,08 5,82 7,60 6,25
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