Beskæftigelsesudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af ansøgning til puljen for ”Flere skal med 3”
2021-076476
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering ansøges om det fulde tilskudsbeløb på 8.949.600 kr. fra puljeinitiativet ”Flere
skal med 3”
Beslutning:
Godkendt.
Bjarne Sørensen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Som en opfølgning på satspuljeinitiativet ”Flere skal med 1 og 2” har Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering den 29. oktober 2021 udmeldt en pulje for ”Flere skal med 3”. Udmeldingen af puljen ”Flere skal
med 3” er vedlagt som bilag til dagsordenen.
Samlet er der afsat ca. 52 mio. kr. til initiativet, som løber fra december 2021 til og med december 2023, dvs.
i lidt mere end 2 år.
Aalborg Kommune har med gode erfaringer deltaget i ”Flere skal med 1”, men fik afslag på at deltage i ”Flere
skal med 2”.
Målgruppen for ”Flere skal med 3”
Mens målgruppen for ”Flere skal med 1” var afgrænset til langtidsledige, som havde været minimum 5 år på
offentlig forsørgelse, så er målgruppen for ”Flere skal med 3” for alle aktivitetsparate modtagere af
kontanthjælp og selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet uanset
hvor længe de har været på offentlig forsørgelse. Det betyder, at initiativet også vil gælde for borgere, som i
den 2-årige periode tilgår målgruppen.
Der er dog lavet en aldersmæssig afgrænsning, så initiativet kun gælder for borgere over 30 år. Det betyder,
at indsatsen ikke omfatter under 30 årige på uddannelseshjælp, som ellers var med i ”Flere skal med 1”.
Antallet af borgere i målgruppen er aktuelt på ca. 2560 borgere i Aalborg Kommune, men heraf er ca. 800
omfattet af STAR´s afklaringspulje for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget
kontanthjælp i en periode på mere end 8 ud af de seneste 10 år. Det betyder, at målgruppen aktuelt er på
ca. 1.800 borgere.
Formål og indhold i initiativet
Det er formålet med initiativet, at understøtte, at flest mulige borgere i målgruppen opnår hel eller delvis
fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.
Initiativet har derudover som formål at udbrede ”Flere skal med-indsatsen” til hele målgruppen af
aktivitetsparate borgere over 30 år og understøtte, at ”Flere skal med-indsatsen” forankres som
normalindsatsen til målgruppen i landets kommuner.
Flere skal med 3 skal derudover styrke samarbejdet mellem kommunerne og psykiatrien om den gruppe af
borgere, der har svære psykiske lidelser.
Indsatsen i ”Flere skal med 3” er grundlæggende den samme jobrettede indsats, som kendes fra ”Flere skal
med 1”, hvor borgeren tildeles en personlig jobformidler, der har til opgave at bygge bro til arbejdsmarkedet.
Jobformidleren har den tætte kontakt til borgeren og skal være med til at sikre, at borgeren kommer i en
virksomhedsrettet indsats med fokus på lønnede timer. Det kan være i form af lønnede timer eller
virksomhedspraktik, der peger frem mod lønnede timer.
Som noget nyt i den såkaldte indsatsmodel opereres med begrebet en ’step up-indsats’. Der er tale om en
indsats, der alene skal igangsættes for de borgere, hvor det ikke er muligt at lave et match mellem borger og
virksomhed, som følge af helbredsmæssige eller familierelaterede udfordringer, og som for borgeren står i
vejen for en virksomhedsrettet indsats herunder muligheden for ordinær job og uddannelse.
Formålet med 'step up-indsatsen' er, at borgeren får lagt en plan for, hvordan de helbredsmæssige og/eller
familierelaterede udfordringer, som borgeren oplever står i vejen for et job, håndteres parallelt med den
virksomhedsrettede indsats.
Det er Forvaltningens vurdering, at indholdet i 'step up-indsatsen' svarer til den indsats- og arbejdsmetode,
som allerede anvendes i Aalborg Kommune og ellers svarer indholdet i initiativet omkring ”Flere skal med 3”
til det, som kendes fra ”Flere skal med 1”, dog med yderligere fokus på lønnede timer.
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Vurderingskriterier
STAR oplyser, at der i vurderingen af ansøgningerne vil blive lagt vægt på en række kriterier, og der er bl.a
tale om:


At ansøger har lave sagsstammer for jobformidlere, når 'Flere skal med 3' igangsættes, så
jobformidlerens opgavemængde og sagsstamme matcher og giver mulighed for en tæt kontakt til
borgeren. Der stilles ikke krav til, hvor stor sagsstammen for jobformidlere skal være, da det
afhænger af jobformidlerens roller og opgaver.



At ansøger tilkendegiver interesse for at arbejde med den udvidede indsatsmodel og opbygning af
samarbejdet med psykiatrien om borgere med svære psykiske lidelser.

Der er relativt nyt, at STAR har fokus på antallet af borgere, som er tilknyttet medarbejderen – i dette tilfælde
jobformidleren.
Det er Job- og Ydelsesafdelingens vurdering, at det med tilskuddet fra STAR vil være muligt, at tilknytte 2035 borgere til jobformidleren alt afhængige af den rolle, som jobformidleren skal varetage. Det forventes, at
nogle af jobformidlerne vil skulle varetage alle tre roller (rådgiver, virksomhedskonsulent og mentor), mens
andre jobformidlere vil være virksomhedskonsulent og rådgiver eller virksomhedskonsulent og mentor.
I ansøgningen tilkendegiver Aalborg Kommune derudover interessen for at udvide den nuværende IPSindsats og samarbejde med psykiatrien om borgere med svære psykiske lidelser. IPS-konsulenterne vil have
en sagsstamme på 15-20 borgere.
Økonomi forbundet med ”Flere skal med 3”
STAR har opgjort den enkelte kommunes maksimale tilskudsbeløb udfra målgruppens størrelse i de enkelte
kommuner. Aalborg Kommunes maksimale tilskud er opgjort til 8.949.600 kr. over den 2-årige
projektperiode.
For kommuner der ikke deltager i Flere skal med 2 gælder:
1. rate: 50 pct. af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab.
2. rate: De sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele
projektperioden, dog med følgende forbehold:



Hvis 15 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i beskæftigelse, løntimer, fleksjob med
forudgående løntimer eller uddannelse i en given måned kan 40 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.
Hvis 20 pct. af indsatsgruppen er kommet i beskæftigelse, løntimer, fleksjob med forudgående
løntimer eller uddannelse i en given måned kan 10 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.

Udbetalingen af tilskud er, som det fremgår af ovenstående, gjort resultatafhængig. Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen finder det realistisk på baggrund af erfaringerne fra ”Flere skal med 1”, at
Aalborg Kommune kan leve op til resultatkravene og dermed kan hjemtage det fulde tilskudsbeløb.
Ansøgning om deltagelse i initiativet
Forvaltningen har allerede indsendt ansøgning til STAR, da ansøgningsfristen var sat til den 26. november
2021.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har derfor indsendt ansøgning med forbehold for efterfølgende
godkendelse af Beskæftigelsesudvalget. Der er ansøgt om det fulde tilskudsbeløb, som Aalborg Kommune
vil kunne hjemtage. Ansøgningen er vedlagt dagsordenen som bilag.
Det indstilles således, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen.
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Bilag:
Udmelding af puljen Flere skal med 3
Ansøgningsskema, FSM 3 - Aalborg Kommune
FSM 3 - budget-og-regnskabsskema - Aalborg
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