
Budget 2023 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

BI25 Indførelse af Solsikkeprogrammet i Jobcenter København 

 

 

Baggrund 

Alternativet har bedt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at 

udarbejde et budgetnotat om indførelse af Solsikkeprogrammet i alle 

forvaltningens borgerrettede institutioner. 

 

Solsikkeprogrammet og Solsikkeprodukterne er del af Hidden Disabilities 

Sunflower Scheme Limited i Storbritannien. Solsikkeprogrammet har fokus 

på ikke-synlige handicap som fx ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, 

ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, 

blindhed og hørehandicap.  

 

Solsikkeprogrammet og Solsikkesnoren blev skabt i 2016, da Gatwick 

Lufthavn i London ønskede at finde ud af, hvordan de kunne give 

passagerer med usynlige handicap en bedre og mere tryg rejseoplevelse. 

Solsikkesnoren - en simpel solsikke på en grøn baggrund – er et diskret, 
men synligt symbol. Hvis man har Solsikkesnoren på, kan man gøre sit 

usynlige handicap synligt og signalere til personalet i lufthavnen, at 

man kan have brug for mere hjælp, tålmodighed eller tid undervejs i 

lufthavnen. I Danmark deltager bl.a. Tivoli, Københavns Lufthavn, 

Københavns Zoo og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital allerede i 

programmet.  

 

Indhold 

Solsikkeprogrammet kan indføres i jobcentrene, der har den direkte 

borgerrettede kontakt. Solsikkeprogrammet kan være med at sikre borgere 

med usynlige handicap får en bedre og mere tryg oplevelse i mødet med 

jobcentret. Det vil samtidig understøtte udvalgets ønske om et større 

fokus på at styrke indsatsen for mennesker med handicap i jobcentrene.  

Det er ikke muligt præcist at opgøre, hvor mange borgere i jobcentrene, 

der har et usynligt handicap. Det vil også afhænge af den aktuelle 

ledighedssituation, men det vurderes, at der vil være en betydelig andel 

borgerne i jobcentrene, der vil være i målgruppen for 

Solsikkeprogrammet. Det vil være frivilligt for borgerne, om de ønsker 

at deltage i Solsikkeprogrammet og bære Solskikkesnoren.  

Virksomheder, der går med i Solsikkeprogrammet, støtter med 2.000, 8.500 

eller 15.000 kr., afhængigt af, hvilken type virksomhed man er, og 

hvilke services man ønsker fra Solsikkeprogrammet. For bidraget får man 

træningsvideoer til medarbejderne samt et antal Solsikkesnore, der kan 

udleveres til brugere og medarbejdere.  

Med henblik på at sikre medarbejdernes kendskab til Solsikkeprogrammet 

og Solsikkesnoren vil der skulle iværksættes kommunikation om programmet 

på de enkelte jobcentrene. Derudover vil medarbejderne skulle afsætte 
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tid til at se de relativt korte træningsvideoer. Det vurderes at kunne 

iværksættes indenfor en den eksisterende driftsbevilling i de enkelte 

jobcentre.  

Endelig vil der skulle afsætte midler til løbende at indkøbe 

Solsikkesnore mv. til udlevering til borgere, der ønsker det.   

Større fokus på handicap kan betyde, at flere borgere med usynlige 

handicap opdages i jobcentrene. Dette ligger imidlertid fint i tråd med, 

at der i budgetforhandlingerne 2023 også lægges op til at afsætte midler 

til bl.a. screening for handicap og øget fokus på brug af de 

handicapkompenserende ordninger, samt at flere borgere kommer i 

fleksjob.   

Økonomi 

 

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder 
Aktiviteter i 

forslaget 

1.000 kr., 2023 

p/l 

Styringsområde 2023 2024 2025 2026 I alt 

Deltagelse i og 

implementering af 

solsikkeprogrammet 

inkl. køb af 

solsikkesnore mv.  

Service 100 50 50 50 250 

Udgifter i alt  100 50 50 50 250 

 

Risikovurdering og proces 

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.  

 

Tabel 2– Udgifter til service  
1.000 kr., 2023 

p/l 

Udvalg Bevilling Indtægt/ 

udgift 

(I/U) 

2023 2024 2025 2026 I 

alt 

Deltagelse i 

solsikkeprogrammet 

inkl. køb af 

solsikkesnore  

BIU 35.30 U 100 50 50 50 250 

Udgifter i alt    100 50 50 50 250 

 

Øvrige tekniske oplysninger  

 

Bydele 

Bydækkende: X 

Bispebjerg  Indre by  Vesterbro/  Valby  
Amager 

Øst 
 Udenbys  
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Kgs. 

Enghave 

Nørrebro  Østerbro  
Brønshøj/ 

Husum 
 Vanløse  

Amager 

Vest 
   

Adresse 

 
 

 

Tidligere afsatte midler  

Der er ikke tidligere afsat midler til aktiviteten.   

 


