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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering, at der er
indgået en samarbejdsaftale med FOKUS Folkeoplysning om tiltaget Små job med mening
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Sagsbeskrivelse
Job- og Ydelsesafdelingen har de seneste år haft to forskellige samarbejdsaftaler med FOKUS
Folkeoplysning om forløb for aktivitetsparate ledige.
Der er dels tale om Impact60, som er et forløb baseret på et projektkoncept udviklet af Fokus Folkeoplysning
i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond, hvor det bærende element var, at selve betalingen for forløbene
først skete, når den ledige var kommet i ordinært arbejde eller uddannelse. Henvisning af borgere til dette
forløb er ophørt ved udgangen af 2019. Samarbejdet videreføres for de aktuelle deltagere, hvor Fokus
Folkeoplysning fortsat arbejder på, at få flere borgere i ordinært arbejde og følger op på de borgere, som er
kommet i arbejde eller uddannelse. Der har været 130 deltagere henvist til forløbet hvoraf 49 er stoppet af
forskellige årsager (sygdom, flyttet, behov for anden indsats mv.). I fht. de resterende 81 borgere var 29
borgere i hel eller delvis selvforsørgelse den 2. marts 2020 svarende til 36%. I forhold til målgruppen er det
et fint resultatet, men dog et stykke fra målsætningen på 50%.
Derudover har der været en samarbejdsaftale omkring forløbet Små job med mening, som er et forløb med
det formål at matche kontanthjælpsmodtagere over 30 år med småjob i virksomheder på ordinære
betingelser.
Job- og Ydelsesafdelingen og Fokus Folkeoplysning har været i dialog om de to forløb og samarbejdsaftaler
og er blevet enige om, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at der fremover kun er ét forløb og én
samarbejdsaftale, som grundlag for henvisning af borgere til Fokus Folkeoplysning.
Der er derfor medio maj 2020 indgået en samarbejdsaftale med FOKUS Folkeoplysning om forløbet Små job
med mening. Der er tale om den samme benævnelse, som det ene af de to hidtidige forløb, da titlen er
meget dækkende for formålet med forløbet. Der er dog sket en mindre justering af aftalegrundlaget.
I denne indstilling orienteres kort om indholdet i forløbet.
Målgruppen for tiltaget
Det er aftalt, at Job- og Ydelsesafdelingen henviser årligt minimum 250 aktivitetsparate ledige, som er
indstillet på deltagelse i en virksomhedsrettet indsats med henblik på opnåelse af ordinære løntimer.
De aktivitetsparate ledige vil komme fra henholdsvis Job- og Aktivhuset, Uddannelseshuset og Job- og
Integrationshuset.
Indhold
Forløbet er opdelt i en såkaldt rekrutteringsperiode, som kan vare i op til 52 uger og en såkaldt jobperiode,
som kan forlænge forløbet med yderligere 52 uger, hvis det lykkes at få den ledige ansat ordinært i en
virksomhed.
I rekrutteringsperioden arbejder FOKUS Folkeoplysning på, at matche den ledige med virksomheder, som
tilbyder ordinær ansættelse. Da der er tale om ledige med andre problemer end ledighed vil det første skridt
ofte være en ansættelse i et begrænset antal timer (et småjob), men det overordnede mål, at der på sigt
skabes grundlag for fuld selvforsørgelse for den ledige.
I rekrutteringsperioden anvender FOKUS Folkeoplysning forskellige indsatser, som skal være med til at
styrke den lediges muligheder for at opnå ordinære løntimer. Der vil være tale om deltagelse i workshops i
en såkaldt Jobcafe, hvor indholdet blandt andet kan være kompetence- og jobafklaring, udarbejdelse af
jobansøgninger og arbejde med jobsøgningsstrategier, arbejde med CV og deltagelse på
virksomhedsbesøg.
Derudover kan der alt afhængige af den enkelte lediges behov blive tale om joblæring via tilknytning til
FOKUS Folkeoplysnings socialøkonomiske virksomheder (KaffeFair og FOKUS Facility), deltagelse på
sundhedsforløb (f.eks fysisk træning) og deltagelse på kompetenceforløb (almene fag på FVU-niveau, AMUforløb mv.)
Parallelt med disse indsatser arbejder FOKUS Folkeoplysning sammen med virksomheder på at afdække
jobmuligheder og matche den ledige med virksomhed.
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Når den ledige bliver ansat med ordinære løntimer påbegyndes jobperioden, som varer op til 52 uger.
Målsætning
Det er målsætningen, at mindst 40% af de ledige svarende til minimum 80 ledige opnår ordinær ansættelse i
et antal timer ugentligt i løbet af rekrutteringsperioden. Målsætningen er opstillet udfra 200 deltagere, idet det
er erfaringen, at omkring 20% af deltagerne falder fra tilbuddet grundet udeblivelse, sygdom, fraflytning til
anden kommune eller at der er behov for iværksættelse af andre indsatser.
Betaling til FOKUS Folkeoplysning
Det er aftalt, at Job- og Ydelsesafdelingen betaler 9.392 kr. pr. ledig, som henvises til forløbet. Derudover er
der fastsat en slags bonusbetaling på 73 kr. pr. løntime, som den ledige opnår i jobperioden på 52 uger.
Denne udgift svarer stort set til den besparelse, som Aalborg Kommune vil opnå ved reducerede
forsørgelsesudgifter.
Vurdering af projektet
Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om videreførelse af en målrettet indsats for aktivitetsparate
ledige i samarbejde med en ekstern aktør, som jobcentret har gode erfaringer med.
I forløbet forventes en udslusningseffekt på 40%, hvilket er noget højere end det, som hidtil er realiseret ved
lignende forløb for samme målgruppe. Der er således tale om et forløb med en ambitiøs målsætning.
Hvis det lykkedes, at opfylde målsætningen vil Aalborg Kommune kunne opnå en økonomiske gevinst på
længere sigt på udbetalingen af uddannelseshjælp og kontanthjælp.
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