Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af høringsgrundlag: Projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om
beskæftigelsespladser
2018-054298
Ældre og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender som høringsgrundlag,
at Ældre og Handicapforvaltningen indgår i et projektsamarbejde med Fokus Folkeoplysning om
beskæftigelsespladser i socialøkonomiske virksomheder til mennesker med mentale funktionsnedsættelser.
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Godkendt.
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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.
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Godkendelse af høringsgrundlag
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Endelig godkendelse
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Bilag:
Udkast til kontrakt
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