Beskæftigelsesudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af ansøgning til pulje til særlig indsats for ledige grønlændere i
Danmark
2019-090948
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at
Beskæftigelsesministeriet ansøges om 557.000 kr. fra Puljen om særlig indsats for ledige grønlændere i
Danmark.
Beslutning:
Godkendt.
Forvaltningen orienterede om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har meddelt, at ansøgningen er
imødekommet, dog med et reduceret beløb.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
En analyse fra VIVE har vist, at voksne grønlændere i Danmark har en ringere arbejdsmarkedstilknytning
sammenlignet med danskere, hvilket er bekræftet af tal fra Beskæftigelsesministeriet. Satspuljekredsen har
derfor valgt at afsætte 2,0 mio. kr. til en ansøgningspulje, der har som formål at få flere grønlændere i
Danmark i beskæftigelse. Projektperioden er 1.12.2019 – 31.12.20. På baggrund af det begrænsede beløb
forventes 4-6 projekter at kunne komme i betragtning.
Aalborg Kommunes ansøgning
Job- og Integrationshuset har i samarbejde med Kofoeds Skole udarbejdet en ansøgning med titlen ”Alle i
job”. Projektets formål og målsætning er at gøre en gruppe aktivitetsparate grønlandske borgere parat til
efterfølgende at kunne deltage i LAB-lovens (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) indsatsmuligheder og via
forløbet komme i ordinært job eller tættere på arbejdsmarkedet. Det er målsætningen, at 10% af deltagerne
efterfølgende kommer i ordinær beskæftigelse, evt. i form af små-job.
Kofoeds Skole har til formål at hjælpe og støtte socialt udsatte mennesker med at hjælpe sig selv til et bedre
liv og har blandt andet en lang tradition for og stor erfaring med at arbejde med udsatte grønlændere i
Danmark. Skolens opgave er således at støtte den enkelte person til at finde et mere aktivt liv, hvad enten
det handler om at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller at få mere indhold i hverdagen.
De grønlandske borgere skal deltage på det almindelige arbejdsmarked, hvor de skal udføre
tidsbegrænsede opgaver, der kan udføres uden særlige forudsætninger.
Der søges om midler til ansættelse af en jobformidler, hvis opgave bliver i samarbejde med Kofoeds Skole at
oprette en jobbank, hvorfra jobbene kan formidles. Borgerne aflønnes med overenskomstmæssig løn.
Borgerne søger socialt frikort, og Kofoeds Skole varetager det administrative arbejde vedr. løn og
ansættelse. Et socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året
uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse1.
Gruppen af aktivitetsparate grønlændere er kendetegnet ved, at de har komplekse og mangeartede
problemer ud over ledighed. Problemerne er f.eks. hjemløshed, misbrug, traumer og sproglige problemer.
Erfaringerne fra jobcenteret viser endvidere, at gruppen også mangler almindelig forståelse for det danske
arbejdsmarked, hvilket medvirker til, at det kan være svært at inkludere dem i et almindeligt arbejdsforhold.
Målgruppens komplekse problemstillinger ud over ledighed betyder således, at de ikke umiddelbart er i stand
til at få tilknytning til arbejdsmarkedet via beskæftigelseslovgivningens indsatser. Det forventes derfor, at et
forholdsvis lille antal på 25 borgere fortløbende kan indgå i projektet.
I projektperioden må forventes at være et frafald af deltagere. Nogle fraflytter kommunen, nogle ”forsvinder” i
en periode fra offentlighedens lys, nogle får tilbagefald i misbrug og nogle vil af forskellige
sundhedsmæssige og helbredsmæssige årsager få en periode med fravær eller frafald. Det samlede antal
medvirkende borgere vurderes således at være noget højere end det angivne antal aktive deltagere på 25.
Der er behov for en håndholdt indsats. Kofoeds skole har gode erfaringer med de såkaldte by-pedeller. En
gruppe fik ansvaret for at renholde bestemte områder i byen. De fik en håndholdt indsats, hvor de f.eks. blev
fulgt til området.
Under forløbet undersøges det også, hvordan man kan medvirke til, at denne gruppe borgere får en
helhedsorienteret og sundhedsmæssig indsats i samarbejde med kommunens sundhedscenter og de
praktiserende læger.

Jobformidleren ansættes af Job- og Integrationshuset, men den fysiske placering er på Kofoeds Skole.
Økonomi
Der søges om 557.000 kr. Kommunens og Kofoeds skoles medfinansiering er ledelse, kontorhold,
evaluering mv.
1

Folketinget vedtog i 2018 en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Forsøgsperioden er for to år (2019-2020).
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Bilag:
Ansøgning - Pulje til særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark
Budget-og-regnskabsskema - Pulje til særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark
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