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Kære Alex Vanopslag
Tak for din henvendelse af d. 26. september 2018, hvor du har stillet
følgende spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:
”Af Politiken d. 8/9 (“Her er maden kvinders vej til anerkendelse”)
fremgår det, at den socioøkonomiske virksomhed ‘Send flere krydderier’, som også står for beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb,
som får indvandrerkvinder tættere på arbejdsmarkedet. Det er, iflg artiklen, lykkes at få 43 % af kvinderne/målgruppen ud på arbejdsmarkedet.
- Kan forvaltningen bekræfte og uddybe disse tal?
- Hvor store er Københavns kommunes afholdte og planlagte udgifter
til projektet?
- Er kommunens udgifter til projekt “send flere krydderier” resultatafhængig?
- Kan forvaltningen sende en oversigt over, hvordan andre sammenlignelige socioøkonomiske projekter klarer sig ift. At få målgrupperne
tættere på arbejdsmarkedet?”
Spørgsmål 1
Kan forvaltningen bekræfte og uddybe disse tal?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
De 43 pct., som ifølge artiklen er kommet ud på arbejdsmarkedet, er
baseret på Send Flere Krydderiers egen opgørelse for den samlede periode fra 2013-2017. Forvaltningen har modtaget følgende tabel og noter
fra virksomheden1:
Tabel 1: Send Flere Krydderiers opgørelse af effekt
Antal borgere i forløb (ekskl. 10 borgere, der endnu
ikke er afsluttet)
Forløb afbrudt af jobcenter*
Borgere som har gennemført forløb
Borgere som skal afklares yderligere ved jobcenter**

2013- 2017
94
-27
= 67
-39
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Tabel og noter indgår ikke i artiklen, men er efterfølgende fremsendt til forvaltningen af Send Flere Krydderier
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Borgere som Send Flere Krydderier vurderer jobparate
efter opkvalificering
Borgere i job efter opkvalificering
Effektrate***

= 28
12
43 pct.

*Når jobcentret afbryder et forløb skyldes det, at den enkelte borger har brug for

en anden indsats end den Send Flere Krydderier leverer. Det hænger oftest sammen
med, at borgerens sociale livssituation er for ustabil eller, at helbredet både fysisk
eller psykisk er for dårligt til at indgå i en arbejdssituation.
**Send Flere Krydderier har anbefalet jobcentret, at der bør findes andre beskæftigelsesfremmende løsninger for 39 af de 67 borgere, der har afsluttet deres opkvalificeringsforløb.
Ud af de resterende 28 borgere er det lykkes at skaffe job til 12 borgere, mens andre er kommet i virksomhedspraktik, løntilskud eller er jobsøgende.
***Effektraten er beregnet således: Antal borgere som Send Flere Krydderier vurderer er jobparate efter endt opkvalificering/ antal borgere i job efter opkvalificering *100

Som det fremgår af ovenstående tabel, er effekten på 43 pct. beregnet
på baggrund af 28 borgere, hvoraf 12 borgere er kommet i job inden
for et ikke nærmere afgrænset tidsinterval efter afsluttet forløb hos
Send flere Krydderier. Send Flere Krydderier opgør kun effekt af de
borgere, som de vurderer jobparate efter opkvalificering. Send Flere
Krydderier opgør således ikke effekten af alle de borgere, der har været visiteret til tilbuddet. Send Flere Krydderiers opgørelsesmetode adskiller sig fra forvaltningens metode til at opgøre effekter, og forvaltningen har således ikke mulighed for at bekræfte tallene. Forvaltningen opgør effekt ved at se på borgers status (ift. registreret lønindkomst) i 2. måned efter endt forløb. Forvaltningen har foretaget en opgørelse af afgang til beskæftigelse på baggrund af de borgerforløb, der
har været gennemført hos Send Flere Krydderier i samme periode
(2013-2017). Af disse er ingen kommet i beskæftigelse eller uddannelse (uden supplerende ydelser) i 2. måned efter afsluttet forløb:
•
•

Fire borgere er afsluttet til selvforsørgelse (dvs., at borger
hverken har en ydelsessag hos os eller registreret indkomst)
Fire borgere har registreret en ydelse og lønindkomst samtidigt (dvs., at borger er i deltidsbeskæftigelse med supplerende
ydelse).

Spørgsmål 2
Hvor store er Københavns kommunes afholdte og planlagte udgifter
til projektet?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Afholdte udgifter
Send Flere Krydderier er Indvandrer Kvindecentrets cateringvirksomhed og har været leverandør til Københavns Kommune af beskæftigelsesrettede tilbud siden 2013. Først som leverandør under det Lokale
Beskæftigelsesråd (LBR), og siden som leverandør til forvaltningen.
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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) besluttede den 21. november 2017 at forlænge de lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser
i 3 måneder. Efterfølgende besluttede BIU at iværksætte en udbudsproces omkring lokalt forankret beskæftigelsesindsats. Dette udbud
trådte i kraft den 1. april 2017 og udløb d. 31. december 2017.
Tabel 2: Oversigt over afholdte udgifter
Årstal
Beløb

2013
2014
2015
2016
2017

500.000 kr.
500.000 kr.
700.000 kr.
700.000 kr.
800.000 kr.*

Bevilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Forlængelse af 2016-aftale (3 måneder)
og efterfølgende udbud.

Note: *3 måneders forlængelse: 175.000 kr. Udbud: 625.000 kr.

Planlagte udgifter
I forbindelse med den politiske aftale om Budget 2018 blev der afsat
21 mio. kr. til at forlænge de lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser
i 3 år (2018, 2019 og 2020). Send Flere Krydderier/Indvandrer Kvindecentrets andel er 770.000 kr. årligt.
Den 4. juni 2018 besluttede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
desuden at afsætte ekstra midler til køb af indsats hos de lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser i 2018. Send Flere Krydderiers andel
heraf er 297.000 kr.
Spørgsmål 3
Er kommunens udgifter til projekt “send flere krydderier” resultatafhængig?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Nej, det er de ikke. I kontrakten med Send Flere Krydderier er der
ikke opstillet konkrete resultatmål for indsatsen.
Spørgsmål 4
Kan forvaltningen sende en oversigt over, hvordan andre sammenlignelige socioøkonomiske projekter klarer sig ift. at få målgrupperne
tættere på arbejdsmarkedet?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Forvaltningen har foretaget en opgørelse af effekterne hos de 5 leverandører af lokalt forankret beskæftigelsesindsats, herunder også Send
Flere Krydderier. Flere af disse leverandører er socialøkonomiske
virksomheder og arbejder med samme målgruppe som Send Flere
Krydderier. Opgørelsen er opstillet i tabel 3 herunder.
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Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt alene oplyse om status 2.
måned efter afsluttet forløb til og med marts 2018. Dette skyldes forsinkelse i data fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase
(DREAM). I opgørelsen ses på antal forløb, der afsluttes til job eller
uddannelse.
Tabel 3: Resultatoversigt for de nuværende leverandører af en lokal forankret beskæftigelsesindsats
Antal afLeverandørnavn
Antal afslutAfgangstede forløb i pe- gange med
rate
effekt
rioden
Send Flere Krydderier
25
2
8 pct.
Opzoomerne
52
0
0
SydhavnsCompagniet
71
1
1 pct.
Settlementet
81
4
5 pct.
HKI – Hans Knudsen
60
1
2 pct.
Instituttet
I alt
289
8
3 pct.
Note: Forløbsperiode 1. april 2017 – 31. marts 2018. Der tages udgangspunkt i status 2. måned efter afsluttet forløb. Måleperioden er valgt for at have data for alle leverandører (HKI var ikke leverandør af lokal forankret beskæftigelsesindsats før 1.
april 2017

Af tabel 3 ses det, at Send Flere Krydderier har haft en afgangsrate på 8
pct. i den valgte periode mod gennemsnittet på 3 pct. Bemærk, at Send
Flere Krydderiers opgørelse i svar 1 dækker over en anden måleperiode
end forvaltningens og er opgjort anderledes end forvaltningens.

Med venlig hilsen
Tanja Franck
Adm. direktør
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