Pressemeddelelse

Vækst hos erhvervslivet skal sikre inklusion af udsatte ledige
Investering i vækst skaber besparelse på de sociale udgifter. Det kaldes sociale
investeringer.
Den Sociale Kapitalfond og 13 kommuner har indgået samarbejde om en landsdækkende
indsats, ”Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber”, der via indslusningsforløb for
udsatte ledige og sociale acceleratorforløb for virksomheder skal skabe jobs til udsatte.
Over 460.000 udsatte danskere i den arbejdsdygtige alder er i disse år udenfor arbejdsmarkedet
og mellem 7–8 % af en ungdomsårgang kommer hverken i job eller i uddannelse. Den manglende
tilknytning til arbejdsmarkedet har både personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser. At
være, eller føle sig, social ekskluderet ”koster” for den udsatte person, for kommunen, for staten og
det udfordrer det danske velfærdssamfund. For at bidrage til at løse udfordringen er der behov for
at nytænke indsatser.
Den Sociale Kapitalfond præsenterer sammen med 13 kommuner en ny metode med projektet
”Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber”, som skal få personer med begrænset eller ingen
tilknytning til arbejdsmarkedet integreret i arbejdsfællesskabet via beskæftigelses- og
erhvervsfremmende aktiviteter. Projektet gennemføres i hele Danmark i perioden 2018-2020.
Projektet bygger bro mellem dem, der har de ledige jobs og de mennesker, der via opkvalificering
og uddannelse, kan bestride stillingerne. Brobygning sker via vækstpartnerskaber mellem
kommune, anden aktør og social virksomhed.
Målet med projektet er at demonstrere en ny, effektfuld og skalerbar metode til at få udsatte ledige
i beskæftigelse. Midlet består af 2 supplerende indsatser: På den ene side styrkes
forretningskompetencer og de økonomiske og sociale udviklingspotentialer i 18 små og
mellemstore virksomheder, så de bliver klar til vækst og klar til at hjælpe udsatte ledige i
job. Sideløbende skal udsatte ledige gennemføre et særligt tilrettelagt forløb i et samarbejde
mellem lokale anden aktører og acceleratorvirksomheder, så de bliver klædt på til at komme i
beskæftigelse hos virksomhederne.
Projektet er blevet til via medfinansiering på 26 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsens nationale pulje af
EU-socialfondsmidler. Projektet opgør og værdisætter de sociale resultater der skabes i
projektperioden via Payment by Results mekanisme. På den baggrund kan det ved projektets
afslutning vurderes, om en investering i vækst hos erhvervslivet genererer kommunale besparelser
ved at få udsatte ledige i arbejde. Vejen for fremtidige sociale investeringssamarbejder er dermed
banet.
Om projektet udtaler Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Vi skal give alle borgere i det danske samfund mulighed for at bidrage og blive en del af det
fællesskab, arbejdsmarkedet er. Det er ikke alene afgørende for det enkelte menneske. Det er det
også for samfundsøkonomien, hvor vi kan se, at vi allerede i dag og i meget høj grad fremover
kommer til at mangle arbejdskraft i de danske virksomheder. Derfor er jeg glad for, at Socialfonden
nu investerer i et projekt, der skal udvikle nye måder at få udsatte ledige tættere på
arbejdsmarkedet. Og jeg glæder mig til at følge projektets resultater.”.

For yderligere information: Henvendelse til programdirektør Birgitte Frost Mathiesen, 28 49 00
80 og bfm@socialkpaitlafond.dk

Baggrund
Om projektet
Projektet Social Inklusion gennem vækstpartnerskaber, udspringer af Den Sociale Kapitalfonds
erfaringer med at gennemføre målrettede sociale vækstacceleratorprogrammer for indtil videre 84
små og mellemstore virksomheder fra hele landet.
Projektet tester følgende:
1. At Den Sociale Kapitalfonds positive erfaringer med sociale acceleratorprogrammer med
succes kan overføres til en lokal, kommunal kontekst og via en ny dobbeltsidet indsats
klæde borger og virksomhed på til, at de efter hhv. 6 eller 12 måneder møder hinanden i et
ansættelsesforhold.
2. At de kommunale besparelser ved at få udsatte mennesker i beskæftigelse kan være med
til at finansiere vækstindsatsen, som tilbydes små og mellemstore virksomheder via en
såkaldt “Payment by Results” mekanisme (PbR).
Den Sociale Kapitalfond har erfaringer med at anvende modellen på virksomhedernes sociale
acceleratorforløb, hvor acceleratorindsatsens effekt på virksomhedernes vækst og antal udsatte
opgøres. PbR-mekanismen blev første gang introduceret i pilotprojektet ”Vækst med social
bundlinje”, som blev etableret af Den Sociale Kapitalfond i 2017 i samarbejde med TrygFonden,
Bikubenfonden, Tuborgfondet, Markedsmodningsfonden og otte kommuner.
Anvendelse af en Payment by Results-model er grundlaget for at eksterne partnere – fx fonde eller
pensionskasser – kan investere i sociale indsatser via sociale obligationer. Programmet vil, for at
sikre udvikling mod nye bæredygtige betalings- og finansieringsmodeller, etablere en følgegruppe
der arbejder for at kortlægge krav og udfordringer ift. at kunne gå fra en Payment by Results-model
og til at kunne anvende modellen i sociale obligationer.
Om Den Sociale Kapitalfond
Den Sociale Kapitalfond er etableret af TrygFonden i 2011. Den Sociale Kapitalfond er Danmarks
første sociale investeringsfond. Den anvender donerede og bevilligerede midler til at investere
kapital og kompetencer i sociale virksomheder, der giver mennesker i en udsat situation mulighed
for at realisere deres potentiale. Alle afkast geninvesteres.
Fonden fokuserer særligt på at hjælpe danske virksomheder med at forene social og
forretningsmæssig succes og skabe vækst, der giver nye muligheder for at udsatte mennesker
med fysiske, psykiske eller sociale barrierer for at deltage på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet, i
form af bl.a. beskæftigelse samt opkvalificerings- og uddannelsesmuligheder på et økonomisk
bæredygtigt grundlag. EY, Accura og Accenture er fondens kompetencepartnere.

Fonden har siden etableringen testet, hvad der er de optimale indsatsområder ift. at skabe nye
muligheder for udsatte mennesker i sociale virksomheder:




Dels via et socialt investeringsprogram i samarbejde med TrygFonden, der i 2011-17 omfatter
10-12 investeringer i form af lån og egenkapital i særligt socialt ansvarlige små og mellemstore
virksomheder.
Dels via tre sociale acceleratorprogrammer – Det Sociale Vækstprogram (2013-16) etableret
pba. vundet EU-udbud under Beskæftigelsesministeriet, samt Social StartUp (2014-17) med
projektstøtte fra VELUX FONDEN i samarbejde med VILLUM FONDEN og Vækst med social
bundlinje (2017-2021) etableret i samarbejde med TrygFonden, Tuborgfondet, Bikubenfonden,
Markedsmodningsfonden og 8 kommuner. Acceleratorprogrammerne har hjulpet sociale
iværksættere og virksomheder til vækst og øget social effekt ved hjælp af bl.a. intensive
sparringsforløb med erfarne forretningsudviklere.

Læs mere på www.densocialekapitalfond.dk

