Beskæftigelsesudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af forsøgsprojektet Impact60
2018-066012
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender,
at der indgås samarbejdsaftale med Fokus Folkeoplysning om forsøgsprojektet Impact60
Beslutning:
Godkendt.
Der udsendes pressemeddelelse herom.
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Sagsbeskrivelse
Job- og Ydelsesafdelingen har med forbehold for Beskæftigelsesudvalgets godkendelse indgået en
samarbejdsaftale med Fokus Folkeoplysning om et forsøgsprojekt kaldet Impact60.
Der er tale om en ny samarbejds- og betalingsmodel, idet der først sker betaling for de lediges deltagelse i
projektet, når der er sket en udslusning til hel eller delvis selvforsørgelse.
Selve projektkonceptet er udviklet af Fokus Folkeoplysning i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond, hvor
det bærende element er, at selve betalingen for forløbene først sker, når den ledige er kommet i ordinært
arbejde eller uddannelse. Denne særlige incitamentsmodel vil gøre, at projektet vil have maksimal fokus på
at udsluse de ledige til selvforsørgelse.
Job- og Ydelsesafdelingen henviser et antal ledige til Fokus, som selv tilretter indhold og metode i projektet.
Der er ikke på forhånd opstillet en varighedsbegrænsning på forløbet, så projektet ”har ro” til at arbejde
målrettet med deltagerne. Princippet er, at den enkelte ledige er tilknyttet projektet frem til vedkommende
bliver selvforsørgende.
Målgruppen for projektet
Det er aftalt, at Job- og Ydelsesafdelingen henviser 120 ledige i perioden 1. september 2018 til 31.
december 2019.
Til projektet kan der henvises aktivitetsparate ledige, som er psykisk sårbare, og som er motiveret for at
indgå i projektet samt har et jobperspektiv.
Det forventes, at 50% af de ledige henvises af Uddannelseshuset og 50% henvises af Job- og Aktivhuset.
Indhold
Der er i forløbet mulighed for at afprøve forskellige brancher, som led i en afklaring og kompetenceudvikling,
frem mod uddannelse og beskæftigelse. Der er mulighed for, at tilbyde oplæring i socialøkonomiske
virksomheder inden for følgende brancher:




Restaurant/kantine/café
Rengøring/viceværtservice
Detailsalg/butik/lager

Inden for andre brancher, kan der etableres virksomhedspraktik med henblik på kompetenceudvikling. Den
formelle godkendelse af virksomhedspraktik foretages af Job- og Ydelsesafdelingen.
Målsætning
Det er målsætningen, at mindst 50% af de ledige svarende til minimum 60 ledige opnår selvforsørgelse.
Vejen går via de medvirkende socialøkonomiske virksomheder, der bruges som springbræt til jobs i andre
virksomheder eller til uddannelse. Der vil også være tale om jobskabelse i de medvirkende
socialøkonomiske virksomheder.
Bonusbetaling til Fokus
Det er aftalt, at Job- og Ydelsesafdelingen betaler for hver uge, som den ledige er selvforsørgende. Prisen er
aftalt til 796 kr. om ugen i 156 uger/3 år, hvilket svarer til en maksimal betaling på ca. 120.000 kr. pr. ledig,
som opnår selvforsørgelse i 3 år.
Hvis der er tale om delvis selvforsørgelse (fleksjob eller småjob) er betalingen aftalt til 385 kr. om ugen i 156
uger/3 år, hvilket svarer til en maksimal betaling på ca. 60.000 kr. pr. ledig, som opnår delvis selvforsørgelse
i 3 år.
Vurdering af projektet
Det er Forvaltningen vurdering, at der er tale om et nyt spændende koncept for samarbejde og betaling
mellem myndigheden (Job- og Ydelsesafdelingen) og aktøren (Fokus Folkeoplysning). Det skyldes blandt
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andet, at den økonomiske usikkerhed bæres af aktøren, som kun opnår betaling, hvis det lykkedes at
udsluse til selvforsørgelse.
I projektet forventes en udslusningseffekt på 50%, hvilket er noget højere end ved andre forløb for samme
målgruppe hos Fokus Folkeoplysning. Hvis det lykkedes, at opfylde målsætningen vil Aalborg Kommune
kunne opnå en økonomiske gevinst på udbetalingen af uddannelseshjælp og kontanthjælp.
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