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Kære Cecilia Lonning-Skovgaard
Tak for din henvendelse af 19. oktober 2015, hvor du har stillet et
spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om
fremskudte og lokale beskæftigelsesprojekter.
Spørgsmål
Jeg kan forstå, at der er flere fremskudte og lokale beskæftigelsesprojekter end de 3 i Sydhavnen og Vesterbro, som udvalget behandlede i september, idet bl.a. Settlementet og trioen Fakti, Indvandrerkvindecentret og Kringlebakken også har projekter for BIU.
Må jeg på den baggrund bede om en komplet liste over hvilke
fremskudte og lokale beskæftigelsesprojekter, BIU har støttet fra 1/12013 frem til i dag- inklusiv
A) tidsperiode (hvor mange år har projektet kørt),
B) antal deltagere
C) antal uger den enkelte deltager gennemsnitligt er i projekt,
D) økonomi (enhedspris samt samlet tilskud fra BIU), samt
E) opgørelse af, hvor mange deltagere, der henh. er kommet videre i
enten uddannelse eller ordinær beskæftigelse efter endt projektforløb.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Lokale beskæftigelsesprojekter finansieret af BIU siden 2013
BIU har i perioden 2015-16 bevilget midler til følgende 6 forsøg med
lokal forankring:
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BIU har desuden samlet bevilget 8,4 mio. kr. i perioden 2013-14 til de
3 forsøg med lokal forankring i Kgs. Enghave og på Vesterbro,
herunder Settlementet på Vesterbro.
Derudover har BIU d. 23. juni 2014 bevilget 2 mio. kr. i perioden
2014-15 til et projekt af Askovfonden, som er forankret på Nørrebro.
Endelig har Fakti, Indvandrerkvindecentret og Kringlebakken fået en
samlet bevilling på 5,3 mio. kr. i perioden 2014-17 og 1 mio. kr. i
perioden 2014-16 i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014.
Denne bevilling administreres af SOF.
Resultatopgørelse m.m. for projekterne
BIU fik d. 28. september 2015 forelagt evalueringen af de 3 forsøg
med lokal forankring i Kgs. Enghave og på Vesterbro, herunder
Settlementet på Vesterbro, for perioden 2013-14, hvoraf besvarelser
på de ønskede spørgsmål fremgik.
Hovedkonklusionen i evalueringen er, at forsøgene i gennemsnit har
opnået ringere resultater end de mest sammenlignelige tilbud, som er
tilbud på CAB og Kofoeds Skole. Således er 8 pct. af de aktiverede
borgere i de tre forsøg i gennemsnit kommet i beskæftigelse, mens det
gælder for 10 pct. i gennemsnit i lignende tilbud på CAB og Kofoeds
Skole. Mht. andelen af borgere i virksomhedsplaceringer er den på 12
pct. i de tre forsøg i gennemsnit mod 15 pct. for tilbud på CAB og
Kofoeds Skole i gennemsnit.
Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt svar på de stillede
spørgsmål om resultatopgørelse m.m. for hhv. de 6 forsøg, der er
igangsat i perioden 2015-16, eller for projektet af Askovfonden, da de
ikke er afsluttede endnu.
Der vil blive foretaget en ekstern evaluering af de 6 forsøg i løbet af
foråret 2016. Evalueringen vil give mulighed for at besvare de stillede
spørgsmål. Evalueringen vil blive forelagt BIU forud for
budgetforhandlingerne for 2017.
Projektet af Askovfonden afsluttes med udgangen af 2015, hvorefter
de selv skal udarbejde en evaluering. Forvaltningen vil ligeledes lave
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en opgørelse af projektets resultater, hvoraf der vil fremgå svar på de
stillede spørgsmål.

Med venlig hilsen
Birgitte Hansen
Adm. direktør
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