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Kære Cecilia Lonning-Skovgaard
Tak for din henvendelse af den 9. august 2017, hvor du har stillet
spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) vedrørende antallet af gennemførte beskæftigelsesprojekter i BIF i 2015
og 2016.
Spørgsmål
Hvor mange beskæftigelsesprojekter har BIF gennemført i 2015 og
2016? For hvert af projekterne ønskes oplyst hvornår det er gennemført, hvad det har kostet, hvem er udbyder af projektet, hvor mange
deltagere har gennemført, hvor mange deltagere er kommet i hhv. uddannelse og job.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Det vedlagte bilag 1 er en oversigt over beskæftigelsesprojekter i 2015
og 2016 i BIF, herunder detaljer om blandt andet udgifter, antal deltagere og effekt.
Oversigten dækker over de projekter, det har været muligt at trække
valide data på i BIF’s systemer. Som tilføjelser til oversigten fremgår i
dette dokument en liste over øvrige beskæftigelsesprojekter i BIF, som
er vurderet relevante at tilføje.
I udarbejdelsen af oversigten er der foretaget en række afgrænsninger i
forhold til blandt andet definition af beskæftigelsesprojekter og opgørelse af effekt og antal borgere. Disse afgrænsninger fremgår af følgende afsnit.
Afgrænsninger
Det bemærkes, at BIF i perioden samlet har iværksat 27.589 beskæftigelsestilbud 1. ’Beskæftigelsesprojekter’ er derfor i oversigten defineret som politisk besluttede afgrænsede indsatser. I det vedlagte bilag 2
fremgår et overblik over BIF’s ”ordinære” beskæftigelsestilbud.
Bilag 1 dækker over beskæftigelsesprojekter, der har været opstartet i
løbet af kalenderårene 2015 og 2016.
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Bevilling
Bevilling dækker over, hvor mange midler der er afsat til de enkelte
projekter. Beløbet for bevillingen er dog ikke nødvendigvis udtryk for
den reelle udbetaling til et projekt, og det er derfor ikke muligt at udregne enhedspris ud fra bilag 1.
Afgang til job og uddannelse
Hvis borgeren er i job eller uddannelse 1 måned efter afslutningen på
sit kontaktforløb, bidrager borgeren med en afgang i den måned, hvor
borgerens forløb afsluttes. Afgang til uddannelse udløses, hvis en borger modtager SVU, SU eller er berettiget til at modtage SU. Afgang til
beskæftigelse udløses, hvis borgeren modtager en arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst (selvstændige er endnu ikke medtaget i Dreamdata).
Afgang påvirkes ikke af, at borger afgår til strafafsoning/fængsel, at
borger flytter/udvandrer/forsvinder, at borger afgår til efterløn/førtidspension/pension m.fl.
Antal borgere
Antal borgere er opgjort efter, hvor mange borgere der har afsluttet et
forløb i et beskæftigelsesprojekt, og hvor der samtidig har kunnet måles effekt. Antallet dækker dermed eksempelvis ikke over, hvor mange
borgere der har påbegyndt et forløb men ikke har gennemført det.
Øvrige beskæftigelsesprojekter i 2015 og 2016
Leverandør/Projektnavn
Projekt IBBIS
Integrationspålægsprojektet
IPS
Kompass
Københavns Madhus
Mikrolån
Psykisk sårbare unge (hashprojektet)
SOF – Borgercenter Handicap
SOF – SUF tilbud

Antal afsluttede forløb/borgere
Evaluering følger
174
Evaluering følger
51
63
128
48 (rådgivningsforløb 2016)
27
Ingen data

Projekt IBBIS
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har indgået aftale med
Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om at deltage i et forskningsprojekt. Projektet ’’Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygemeldte med lettere psykiske lidelser’’(IBBIS) løber fra 1. januar 2016
til 30. april 2018, jf. orientering til BIU d. 20. oktober 2015. Til dette
projekt er Jobcenter København fremadrettet forpligtet til at visitere
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minimum 600 borgere. Der er endnu ikke rapporteret effekter fra dette
projekt.
Integrationspålægsprojektet
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har indgået i en aftale
med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om at deltage i et puljefinansieret projekt for flygtninge/indvandrere over 30 år
og udenfor integrationsperioden, som har opbrugt deres ret til at modtage danskuddannelse efter Integrationsloven. Projektet løb fra februar
2015 til oktober 2016. Status i november 2016 var følgende: Af 174
borgere i indsatsen kom 5 borgere i beskæftigelse, 6 borgere i deltidsbeskæftigelse, 1 borger i fleksjob og 3 borgere i uddannelse 1 måned
efter afsluttet forløb, hvilket giver en samlet effekt på ca. 8,6 %. Effekten efter 5 måneder var steget til ca. 9,7 %.
IPS
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen deltager i forskningsprojektet IPS, som er et samarbejde mellem Region Hovedstaden Psykiatri, Region Syddanmark og Jobcenter Frederiksberg, København og
Odense. Københavns kommune har medvirket til at starte projektet i
oktober 2012. I perioden fra 2012 til 2014 har jobcenteraktiviteterne i
IPS været finansieret af forskningsprojektets egne midler. I 2015 og
2016 har aktiviteterne – udover forskningsmidler - været finansieret af
enkeltstående, etårige bevillinger fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (indsatsmidler). I 2017 finansieres projektet udelukkende af en etårig bevilling på 3,5 mio. kr. som ligger inden for indsatsrammen. I den første fase af det danske forskningsprojekt (20122014), som involverede 400 borgere, primært kontanthjælpsmodtagere, var resultatet, at 37 pct. af borgerne efter forløbet kom i beskæftigelse eller uddannelse. De endelige resultater fra forskningsprojektet
foreligger ultimo 2017.
Kompass
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i perioden januar
2014 til december 2015 indgået et samarbejde med Center for Arbejdsfastholdelse (CAF) på Bispebjerg Hospital om projekt Kompass.
BIU har bevilget 950.000 kr. til projektet pr. år. I Kompass har 51
borgere gennemført forløbet, hvoraf 1 borger er kommet ud af offentlig forsørgelse (ca. 2 %).
Københavns Madhus
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i perioden 2014-15
indgået et samarbejde med Københavns Madhus om et forsøg med
virksomhedsplacering af aktivitetsparate borgere over 30 år. BIU har
bevilget 1 mio. kr. til projektet pr. år. Derudover var der samarbejde
om projekt ”Partnerskaber om køkkenjobs” i 2016, med en bevilling
på op til 900.000 kr. I 2015 og 2016 er 8 ud af 63 borgere kommet ud
af offentlig forsørgelse (ca. 13 %).
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Mikrolån
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i perioden 20152016 indgået et samarbejde med Foreningen for Social Innovation om
køb af iværksætterkurser til potentielle mikrolånere som en del af projekt Mikrolån. Projektet er besluttet af Borgerrepræsentationen (BR)
og indebærer en opgave i jobcentrene i forhold til rekruttering til og
bevilling af mikrolån samt en forberedende del. Der har været afsat ca.
3,1 mio.kr. til indsatsdelen af projektet. I perioden har 128 borgere
været tilmeldt iværksætterkurset. Status i marts 2017 var, at 14 borgere var blevet selvforsørgende (ca. 11 %), og derudover var 4 borgere
delvist selvforsørgende (3,1 %). Målet i projekt Mikrolån var 20 mikrolånere. Status i august 2017 er 14 mikrolånere.
Psykisk sårbare unge (hashprojektet)
Center for kompetence og brobygning (CKB) fik i 2015 og 2016 bevilget 1,5 mio. kr. i begge år til projektet ’psykisk sårbare unge (hashprojektet)’. Projektet er et tilbud om rådgivning om hashmisbrug til
unge og er et supplement til CKB’s almindelige tilbud. Af de 1,5 mio.
kr. går ca. 1,2 mio. kr. til Socialforvaltningen, som står for hovedparten af indsatsen. En evaluering af projektet har vist, at 50 % af de unge, der har gennemført enten et forandringsgruppeforløb eller individuelt rådgivningsforløb i 2016, har ophørt deres forbrug, vedligeholdt
et ophør, reduceret eller væsentligt reduceret deres forbrug af hovedstoffet. I evalueringen er der ikke signifikant effekt, i forhold til hvor
mange der efterfølgende er kommet ud af offentlig forsørgelse.
Borgercenter Handicap – SOF
Som led i implementeringen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aftale om udsatte borgere ”Sådan får vi udsatte borgere i job” fra
marts 2016, har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen et samarbejde om indsats for unge med handicap. Indsatsen på SOF’s Borgercenterhandicap går blandt andet ud på at give
mentorstøtte og kompetence- og ressourceafklaring.
Indsatsen har et garanteret minimumskøb på 988.000 kr. årligt fra BIF
til 30 helårspladser. Da der er færre end 30 borgere, som har gennemført forløbet, vurderes der ikke signifikant effekt, i forhold til hvor
mange der efterfølgende er kommet ud af offentlig forsørgelse.
Fleksible og målrettede kombinationsforløb i SOF og SUF
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i perioden 20152016 samarbejdet med henholdsvis Socialforvaltningen og Sundhedsog Omsorgsforvaltningen om såkaldte kombinationsforløb (en del af
beskæftigelsesaftalen fra 2013). Her indgår forskellige projekter, som
Hotellet på Vesterbro, Aktivitetscenter Sundholm, Bolig- og Beskæftigelsesenheden på Svanevej samt Sundhedshus Vanløse. For 20152016 har forvaltningerne sammenlagt fået bevilget ca. 16,2 mio. i
2015 og 16,3 mio. kr. i 2016. Det er ikke muligt at trække tal for effekten af projekterne i BIF’s datasystemer.
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Med venlig hilsen
Bjarne Winge
Adm. direktør
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Andre særindsatser

Udbud 2016, SØV

Lokaltforankret

Bilag 1 – Oversigt over politisk besluttede beskæftigelsesprojekter i 2015-16
År - igangsat

Bevilling kr.

Antal
borgere

Effekt DREAM efter

Fra Kogekone til køkkenansat

2015

1.400.000,00

45

0,0%

Sydhavns Compagniet

Lokalværdi

2015

2.200.000,00

65

0,0%

Securitas A/S

Go - For – It

2015

2.000.000,00

144

11,1%

Opzoomerne

Lokalforankret Beskæftigelsesindsat

2015

2.200.000,00

41

4,9%

Kristeligt Studenter Settlement

Vesterbrobyggerne

2015

4.000.000,00

111

0,9%

Place de Bleu

Craftwomanship

2015

1.000.000,00

25

*

Væksthuset

Væksthuset Borgere i byens rum og gader

2016

625.000,00

6

*

Sydhavns Compagniet

På vej mod uddannelse og job

2016

312.500,00

2

*

Socialøkonomisk Presseforening

To-tal mentor

2016

1.347.500,00

40

7,5%

Settlementet Askovgården

Plusforløb

2016

1.250.000,00

3

*

PsykiatriFondens Erhvervspsykiatriske Center

Psykiatrifondens beskæftigelsesforløb

2016

1.250.000,00

3

*

PP CLINIC ApS

Beskæftigelsesrettet psykiatrisk afklaring

2016

1.250.000,00

24

*

Glad Fonden København

På vej mod uddannelse og job

2016

1.240.000,00

6

*

Den erhvervsdrivende fond blindes arbejde

Indblik - Fokus på kompetencer

2016

230.000,00

1

*

Springbræt (en del af Dansk Råstof)

Chancen

2016

1.250.000,00

4

*

Grennesminde

Grennesminde

2016

520.000,00

8

*

Settlementet

Alle har noget at bidrage med

2016

312.500,00

1

*

Settlementet

Din vej til uddannelse

2016

412.500,00

7

*

Askovfonden

Brobygning sårbare unge Nørrebro

2015

1.000.000,00

69

11,6%

Madgartner

Madgartner - forsøg for unge udviklingshæmmede

2015

300.000,00

4

*

JKI og Foreningen Nydansker

Branchepakker til aktivitetsparate

2015-2016

1.425.000,00

107

5,6%

AMC og Foreningen Nydansker

Branchepakker til jobparate

2015-2016

1.175.000,00

101

17,8%

Jobcenter København Center for Jobindsats

Håndholdt virksomhedsrettet indsats for indvandrerkvinder

2015-2016

1.200.000,00

60

Ingen data

Jobcenter København Center for Jobindsats

Styrket jobformidling – for de aktivitetsparate

2015-2016

2.000.000,00

463

Ingen data

Københavns Erhvervshus

Styrket jobformidling – for de jobparate

2015-2016

5.000.000,00

507

Ingen data

Leverandør

Tilbudstitel

Indvandrer Kvindecentret

1 mdr.

Note: Projekter hvor færre end 30 borgere har gennemført forløb er ikke inkluderet under effekt - og i stedet markeret med * - da det vurderes, at den statistiske usikkerhed er for høj.
BIU blev 29. august 2016 orienteret om effekterne i de lokaltforankrede beskæftigelsesindsatser. Det må bemærkes, at resultaterne dengang var anderledes, da de blev opgjort på et tidligere tidspunkt end ovenstående. Bemærk også, at samme tal afviger fra tallene i det rejste spørgsmål af 18. august 2017, da der er spurgt til en anden periode.
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Bilag 2 – Oversigt over BIF’s beskæftigelsesopgaver
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Beskæftigelsescentre
BIF har tre beskæftigelsescentre, der arbejder med aktivering af
forskellige målgrupper:
Center for Kompetence og Brobygning (CKB)
CKB er et beskæftigelsescenter for aktivitetsparate unge under 30 år.
Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI)
CBSI er et beskæftigelsescenter for jobparate ledige,
integrationsborgere og uddannelseshjælpsmodtagere med sproglige
barrierer. Centret fungerer også som sprogcenter for
ydelsesmodtagere.
Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB)
CAB er et beskæftigelsescenter, der primært støtter udsatte og
sygemeldte ledige borgere med at komme i job, uddannelse eller i at
vende tilbage til arbejdsmarkedet. CAB dækker desuden jobparate, der
skal i nytteindsat.

CAB
Uddannelsesinstitutioner
BIF indkøber ordinære uddannelsesforløb hos en række
uddannelsesinstitutioner. Herunder fremgår en liste over de
væsentligste af disse uddannelsesinstitutioner:
-

Teknisk Erhvervsskole Center (TEC)
Hotel- og Restaurationsskolen (HRS)
NEXT Uddannelse København
SOPU – Sundhed, omsorg og pædagogik København &
Nordsjælland
- Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF)
- Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)
Leverandører
BIF har indgået rammeaftaler med en række leverandører. De leverer
forløb til fx akademikere, unge, sygemeldte og udsatte borgere.
Herunder fremgår en oversigt over alle leverandører, opdelt på
rammeaftaler. Nogle leverandører indgår under flere forskellige
rammeaftaler.
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Bernstorffsgade 17
1577 København V
Telefon
3366 3366
www.kk.dk

Rammeaftalen for akademikerudbud:
- AS3 Employment
- Hartmanns
- Konsulenthuset Ballisager
Rammeaftalen for aktivitetsparate over 30 år og fleksjobvisiterede:
-

Contra
DEKRA Job
Hans Knudsen Instituttet
Incita
Plan og Handling
Servisio
Springbræt (en del af Dansk Råstof)
Væksthuset

Rammeaftalen for sygefraværsudbuddet:
-

Contra
Hartmanns
Incita
Plan og Handling

Rammeaftalen for brobygning for unge:
- Hotel- og Restaurantskolen (HRS)
- NEXT Uddannelse København
- SOPU – Sundhed, Omsorg, Pædagogik København &
Nordsjælland
- Teknisk Erhvervsskole Center (TEC)
- Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)
- Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF)
- Kursustrappen Frederiksberg (daghøjskole)

Enkeltkøb
I tilfælde, hvor der efterspørges indsats til en ledig borger, der ikke
dækkes af rammeaftalerne med leverandørerne eller særindsatser, har
jobcentret mulighed for at foretage enkeltkøb.
Enkeltkøb kan være til borgere med særlige behov, fx forskellige
typer handicap. Det kan også være tale om borgere, der efterspørger
specialiserede kurser indenfor fx IT-programmer, der vil forbedre
deres mulighed for beskæftigelse.
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