Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af Projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om
beskæftigelsespladser
2018-054298
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at Ældre- og
Handicapforvaltningen indgår i et projektsamarbejde med Fokus Folkeoplysning om beskæftigelsespladser i
socialøkonomiske virksomheder til mennesker med mentale funktionsnedsættelser.

Beslutning:
Ikke godkendt.
Jørgen Hein deltog ikke i sagens behandling.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med afsæt i kerneopgaven og vision 2020 ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen at indgå et 3-årigt
projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om at skabe nye beskæftigelsesmuligheder for mennesker
med mentale funktionsnedsættelser.
Projektet skal bidrage til at sikre, at flere mennesker med et handicap får mulighed for at udvikle deres
kompetencer og på sigt varetage et meningsfuldt job i ordinær beskæftigelse.
Konkret skal dette ske ved, at FOKUS Folkeoplysning opretter individuelle dagtilbud efter Servicelovens §
103, hvor omdrejningspunktet er uddannelse, træning og opkvalificering af borgerens kompetencer, sådan at
de vil kunne opnå ordinær beskæftigelse på særlige vilkår.
I forbindelse med projektet forpligtiger Visitationen Voksen-Handicap sig konkret til at visitere 10 borgere
årligt til projektet (dvs. i alt 30 borgere i den treårige projektperiode), mens FOKUS Folkeoplysning som
leverandør forpligter sig til at etablere og drive 30 dagtilbud.
Dagtilbuddene skal tilpasses individuelt til den enkelte borger, men der vil overordnet kunne tilbydes
oplæring/uddannelse inden for følgende områder:
 KaffeFair (tilberedning og servering af mad): oplæring i betjening af køkkenmaskiner,
madlavningsteknikker samt kundebetjening
 FOKUS Facility (service for virksomhedskunder i Aalborg): oplæring i viceværtfunktioner, rengøring,
vedligehold af udendørsarealer mv.
 Butik By RETRO (fysisk butik og webshop): oplæring i butikssalg, kassebetjening, kundeservice,
pakkeri, lagerstyring mv.
Dagtilbuddene skal sigte mod at borgerne kan opnå løntilskudsjob i FOKUS Folkeoplysnings regi men
samtidig også mod, at de kan varetage jobs i andre virksomheder inden for lignende områder
FOKUS Folkeoplysning forpligtiger sig som en del af projektet samtidig til at oprette minimum 15 skånejobs,
som kan besættes af de deltagende borgere. Projektets overordnede formål er derfor også, at mindst
halvdelen af de deltagende borgere opnår varig lønnet beskæftigelse på særlige vilkår.
Projektet ønskes påbegyndt den 1. januar 2019 og afsluttet ved udgangen af år 2021.
Økonomiske konsekvenser
Prisen for en dagtilbudsplads hos FOKUS Folkeoplysning vil svare til takstniveauet for tilsvarende
dagtilbudspladser efter § 103, som forvaltningen (Handicapafdelingen) driver. Projektet vil derfor samlet set
være udgiftsneutralt for forvaltningen, forudsat at der sker lukning af et tilsvarende antal interne pladser. På
længere sigt er det forventningen, at projektet vil kunne resultere i en udgiftsreduktion i takt med, at det
lykkes at opkvalificere borgerne til at overgå fra dagtilbud til ordinær beskæftigelse på særlige vilkår.
Høringssvar fra Handicaprådet:
Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Vi finder, at det er et godt initiativ (blot fagligheden er tilstede).
Høringssvar – AMU-Handicap mødet den 5. november 2018:
AMU-H gør opmærksom på, at det kan blive en udfordring at efterleve kontraktkravet om, at der på 3 år skal
indgå 30 borgere i forløb. Det er meget væsentligt, at borgerne selv ønsker og dermed ikke tvinges ind i et
forløb.
Inden kontrakten indgås, bør det afklares, om vi som forvaltning er forpligtet til at betale, hvis der ikke er 30
borgere, der ønsker et forløb.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 09.01.2019
kl. 09.00

Side 2 af 5

Ældre- og Handicapudvalget
AMU-H gør opmærksom på, at det af kontrakten fremgår, at Fokus Folkeoplysning kun forpligter sig til at
sikre beskæftigelse til 15 af de 30 borgere. Det må derfor forventes, at der som følge heraf, over de 3 år, kun
nedlægges i alt 15 SEL §§103/104 på handicapområdet.
I forbindelse med udmøntningen af MEP19 og Designplan 2019-22 vil der i en involverende proces blive
arbejdet med hele SEL §§ 103/104 området. Der er mangel på specialiserede pædagoger på
handicapområdet, så en nedlæggelse af pladser som følge heraf, og som følge af samarbejdet med Fokus
Folkeoplysning, vil ikke betyde, at medarbejderne kommer til at stå uden tilbud om andet job.
Aalborg AKTIV er ikke et alternativ til samarbejdet med Fokus Folkeoplysning, idet Aalborg AKTIV ikke laver
ordinære beskæftigelsesindsatser, men blot baner vejen herfor.

Høringssvar FMU-ÆH mødet den 26. oktober 2018:
Det blev aftalt, at Myndighedschef Ove G. Jensen og Handicapchef Alice Aagaard Hagemann i fællesskab,
på baggrund af de indkomne bemærkninger på mødet, udarbejder et notat over de emner og paragraffer,
der skal tages højde for i kontrakten. Det blev præciseret, at kontrakten endnu ikke er indgået.
Endvidere blev det aftalt, at tidsplan for sagens behandling ændres, således at FMU-ÆH kan behandle
sagen påny i mødet den 6. december 2018, og den politiske behandling finder herefter først sted primo
2019. Sagen behandles endvidere i AMU-Myndighed.
Følgende opmærksomhedspunkter blev nævnt på mødet:
Borgeren skal spørges om vedkommende ønsker at flytte fra nuværende dagtilbud til nyt dagtilbud via Fokus
Folkeoplysning. Mange har tryghed i deres nuværede tilbud
Det skal sikres, at den pædagogiske støtte er til stede for borgeren i projektet.
Det skal være tydeligt, om det er §103 eller §104 tilbud.
Hvem står for det afklaringsforløb, som borgeren skal gennemgå, for at kunne flyttes til projektet
Er vi forpligtet til at betale for 10 borgere pr. år,selvom vi ikke kan anvise 10 borgere til projektet.
Hvordan sikres økonomien i de tilbud, som mister borgere til anden beskæftigelse. Hvis ex. kun få forlader
tilbuddet i Ældre- og Handicapforvaltningen, bliver økonomien presset på dette sted. Hvad vil
konsekvenserne være for dette - lukning af tilbuddet?
Bliver der målt på succeskriterier for de borgere der kommer i ny beskæftigelse, herunder dokumentation.
Konkurrenceforvridning ved indgåelse af aftalen?
Evaluering af projektet behandles af styregruppen 2-4 gange årligt .
Det kan ikke sammenlignes, om projektet er foreneligt med forenklingen af beskæftigelsesområdet.
Kirstine Kejser, Bodil Laustsen, Vibe Morell Liljedal og Jørgen Hein var fraværende.
Høringssvar – FMU-ÆH mødet 6. december 2018:
Initiativet indtænkes i Designplan 2019-2022, og der iværksættes eventuelle prøvehandlinger, ligesom det
undersøges om konceptet kan opbygges i eget regi.
Alice Aagaard Hagemann og Bodil Laustsen var fraværende.
Høringssvar – AMU-Myndighed mødet den 26. november 2018:
Designplan 2019-22 er godkendt i udvalget, og sættes i gang primo 2019.
AMU-MYN finder det problematisk at indgå en 3-årig aftale på dagtilbudsområdet lige inden vi skal i gang
med at kigge på hele handicapområdet, herunder dagtilbudsområdet.
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AMU-MYN vurderer, at det kan blive problematisk, at vi binder os til pladser, som vi kun delvist selv kan
visitere til, da en del af pladserne i FOKUS Folkeoplysning visiteres af FB.
AMU-MYN vurderer, at det må være muligt internt at opbygge et koncept, der svarer til det koncept, som
Fokus Folkeoplysning tilbyder.
Forvaltningens bemærkninger:
Indstillingen kan ikke anbefales.
Det kan overvejes at indtænke konceptet i relation til Designplanen på handicapområdet.
Tidsplan
FL
FL
ÆHU
FMU-ÆH
Handicapråd
AMU-H
AMU-M
FL
ÆHU

21.08.2018
03.10.2018
10.10.2018
26.10.2018
25.10.2018
05.11.2018
26.11.2018
18.12.2018
09.01.2019

Godkendelse af høringsgrundlag
Høring
Høring
Høring

Endelig godkendelse
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Bilag:
Udkast til kontrakt
Notat vedr. projektsamarbejdet med Fokus Folkeoplysning.docx
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