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Borger og Arbejdsmarked 
Oversigt over puljefinansierede projekter,  
Februar 2021 
 

Denne oversigt indeholder en kort beskrivelse over igangværende puljefinansierede projekter. Beskrivelserne af 
projekterne, fremdriften og den afledte økonomi er for overblikkets skyld gjort kort.  

 

PROJEKTNAVN Integrationsambassadør 
PULJE og UDBYDER Puljen udbudt af Udlændige- og Integrationsministeret i samarb 
FORMÅL Formålet med initiativet er at styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i 

de kommuner, som i de seneste år har modtaget mange flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge gennem ansættelse af kommunale integrations- og 
beskæftigelsesambassadører. Ambassadørerne skal styrke kommunernes indsats med 
at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte. Dette opnås 
bl.a. gennem succesfulde IGU-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud, 
hvor der er et godt match mellem flygtning og virksomhed, som tager udgangspunkt i 
virksomhedernes behov for arbejdskraft.  Derfor skal ambassadørerne også sikre, at 
kontakten til virksomhederne styrkes, så virksomhederne oplever en hurtig og 
kvalificeret service i tæt dialog med kommunen.  

HOVED-
AKTIVITETER 

 Virksomhedsrettet indsats for nyankomne 
 Virksomhedsrettet indsats for kvinder 
 Ungeindsats – fritidsjob, her arbejdes der sammen med fritidsjobambassadør 
 Virksomhedssamarbejde 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Integrationsambassadørens rolle er at styrke den integrationsindsats der allerede er i 
kommunen og samarbejder dermed med myndighedssagsbehandlerne. Samtidig er 
en væsentlig rolle at styrke den virksomhedsrettede indsats for målgruppen. 

PARTNERE SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
FREMDRIFT  Kvindeprojekt Aktive Kvinder er en udløber af projektet 

 De kommunale IGU-forløb  
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
1.666.745 kr. 
 

1.666.745 kr. 

EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Ingen  Integrationsambassadørstillingen 
bortfalder, indsatserne løses i den 
ordinære drift 

PROJEKTPERIODE August 2018 – december 
2021 

GODKENDT AF UDVALGET Den 9. april 2018  
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PROJEKTNAVN Aktive kvinder 
PULJE og UDBYDER 

Beskæftigelsesministeriets centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats er udbudt 
af STAR 

FORMÅL Puljens overordnede formål er at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der 
supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Puljens formål i 2020 var, at flere 
personer og deres efterkommere med flygtningebaggrund, som har været i Danmark i 
længere tid, får fodfæste på arbejdsmarkedet via beskæftigelsesrettede tilbud 

HOVED-
AKTIVITETER 

 Vejledningssamtaler 
 Holdforløb; træning og undervisning 
 Virksomhedsrettet indsats 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet skal understøtte at borgere, primært kvinder, der har været i Svendborg i 
flere år uden at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet kommer i job eller tættere på 
arbejdsmarkedet 

PARTNERE Quick Care A/S 
FREMDRIFT Projektet har været påvirket af covid19. 

Projektets målgruppe er opdelt i 3 grupper af 10, der er opstartet i forløbet forskudt. 
 Der har været et stabilt fremmøde blandt kvinderne i projektet og 1 kvinde er 
kommet i job uden et praktikforløb. 

 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
346.730 kr. 
 

346.730.  

EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Ingen  Indsatsen fortsætter efter projektperioden 
og kobles sammen med indsatsen fra 
budgetforlig 2021. 

PROJEKTPERIODE Den 1. september 2020 - 
28. februar 2021 

UDVALGSORIENTERING 30. november 2020 
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PROJEKTNAVN Jobrettet fokus 
PULJE og UDBYDER Pulje til implementering af LAB er udbudt af STAR  
FORMÅL Formål med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og 

a-kasser til bedre at kunne implementere beskæftigelsesindsatsen i tråd med LAB-
aftalens intentioner. 

HOVED-
AKTIVITETER 

Forløbet, der er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med sygedagpenge, 
jobafklaring, aktivitetsparate, ressourceforløb og ledighedsmodtagere samt 
virksomhedkonsulenter, tager afsæt i følgende aktiviteter: 

1. Opstartsseminar  
2. Udvikling af faglige standarder for: 

a. Den jobrettede samtale 
b. Arbejdet med cv, herunder formulering af realistiske jobmål 
c. Arbejdet med MinPlan, herunder formulering af mål og delmål, samt 

opfølgning på progression 
d. Arbejdet med supervision. 

3. Træningsworkshop og aktionslæring 
Kompetenceudvikling og træning i centrale metoder med afsæt i udviklede 
modeller og konceptet for jobrettede samtaler 

4. Implementering gennem supervision 
Supervision sker dels via Mploy, men også ved at der sker oplæring og 
træning af supervision fra ledere og kollegaer, således at supervisionsdelen 
indarbejdes i de fremtidige rutiner. 

5. Evaluering og afslutning. 
SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet skal understøtte et jobrettet fokus i alle samtaler. 

PARTNERE Mploy 
FREMDRIFT  Aktiviteterne har været udskudt som følge af covid19 restriktionerne. 

 For enkelte medarbejdergrupper afventer undervisningen 
 Implementering gennem supervision er vanskeliggjort af den aktuelle situation, 

hvor medarbejderne arbejder hjemmefra og afholder samtalerne telefonisk 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
487.072 kr. 389.657,60 kr.  
EGENFINANSIERING I PROJEKTET EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 

KONSEKVENSER 97.414,40 Der er tale om et afgrænset 
uddannelsesforløb 

PROJEKTPERIODE D.20. december 2019 – 31. december 
2020 – efterfølgende forlænget til 30. 
juni 2021 som følge af covid19 

GODKENDT 
AF 
UDVALGET 

Den 2. december 2019.  
Statusorientering den 10. 
august 2020 
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PROJEKTNAVN Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
PULJE og UDBYDER Puljen er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet ved STAR 
FORMÅL Formålet med puljen er at sikre en systematisk afklaring af gruppen af 

aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 8 år på kontanthjælp. 
Kommunerne skal derfor afklare, om borgeren f.eks. er i målgruppen for 
ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og skal have forelagt sin sag for 
rehabiliteringsteamet, eller om borgerne fortsat skal være på kontanthjælp. 

HOVED-
AKTIVITETER 

Projektet bygger på en indsatsmodel med 3 elementer 
 
1) Intensiv straksafklaring 

- Forberedende samtale 
- Tværfaglig step up-møde med relevante fagpersoner 
- Aftale om møde i rehabiliteringsteamet eller et afklaringsforløb 

2) Afklaringsforløb 
- Personlig jobformidler 
- Virksomhedspraktik 

3) Genbehandling 
 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet skal gennem den tværfaglige step up møde være med til at sikre at 
kommunens indsatser arbejder sammen for at sikre et fælles mål om beskæftigelse 
 

PARTNERE Børn, unge og Familie 
Social og sundhed 
Virksomheder 

FREMDRIFT Der er først lige modtaget tilsagn. Projektet er i gang med opstartsfasen, der er 
understøttet af STAR 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
1.283.917 kr. 
 

1.283.917 kr.  

EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Ingen 
 
 

Projektet er først i sin opstart. I slutningen 
af perioden 
 

PROJEKTPERIODE 01.02.2021-31.12.2022 GODKENDT AF UDVALGET Dato for udvalgsmødet 
hvor ansøgningen blev 
godkendt. 
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PROJEKTNAVN Den regionale uddannelsespuljer til opkvalificering 
PULJE og UDBYDER STAR har fra 2021 samlet 5 tidligere puljer til en regional, der automatisk udbydes til 

kommunerne til delvis dækning af opkvalificering tiltag. 
 

FORMÅL Puljen har til formål at sikre at de ledige opkvalificeres indenfor områder, hvor der er 
gode beskæftigelsesmuligheder.                        

HOVED-
AKTIVITETER 

Midlerne var tidligere fordelt i 5 puljer: 
1. Den regionale uddannelsespulje  
2. Den supplerende regionale uddannelsespulje for 

jobparate kontanthjælpsmodtagere (midlertidig ordning 
til udgangen af 2020)  

3. Puljen til opkvalificering inden for mangelområder 
(midlertidig ordning til udgangen af 2020)  

4. Puljen til kurser, der overstiger seks ugers jobrettet 
uddannelse  

5. Ordningen for opkvalificeringsjob i forbindelse med 
ansættelse 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Opkvalificering anvendes som et redskab i beskæftigelsesindsatsen for alle 
målgrupper.  

PARTNERE AMU-udbydere mv 
FREMDRIFT Opkvalificering inddrages, hvor det er aktuelt i et borgerforløb 

SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
Der er udmeldt 2.607.000 kr. til brug i 
2021 

Der er udmeldt 2.607.000 kr. til brug i 2021 

EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Kommunen selvfinansierer 20 pct. 
 

Der udmeldes puljemidler hvert år 
 

PROJEKTPERIODE 2021 GODKENDT AF UDVALGET Ikke relevant 
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PROJEKTNAVN En fremstrakt hånd 
PULJE og UDBYDER Satspuljen for 2019. Puljen er udbudt af Socialstyrelsen. 

 
FORMÅL Udvikling og modning af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge i 

alderen 15-25 år. I alt 9 kommuner har modtaget midler fra puljen. 
HOVED-
AKTIVITETER 

Projektet bygger på en indsatsmodel med 8 kerneelementer: 
1. Rekruttering og henvisning 
2. Åbne og imødekommende fysiske rammer 
3. Rådgivende og afklarende samtaler 
4. Behandlings/samtaleforløb 
5. Gruppeforløb 
6. Netværksgruppe for forældre 
7. Afrunding og opfølgning 
8. Koordination og kobling til øvrige tilbud. 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet er en videreudvikling af Åben Anonym Rådgivning i Svendborg Kommune, 
hvor der som led i projektet afprøves og tilbydes en række tilbud i forlængelse af ÅAR. 
Projektet bidrager dermed til udvikling af en dækkende tilbudsvifte for psykisk 
sårbare unge for at styrke den mentale sundhed og trivsel. 

PARTNERE Eksternt: 
Socialstyrelsen 
Rambøll 
 
Internt: 
Ungekontakten (hvor projektet forankres) 
Center for Børn, Unge og Familie 
Svendborg Ungdomsskole 

FREMDRIFT Kerneelementer 1.-6. er implementeret i 1. projektår. Kerneelementerne 7.-8. vil 
være fokuspunkter i 2. projektår. Derudover arbejdes der på udarbejdelse af en 
Ungeportal (hjemmeside). Ungeportalen skal synliggøre relevante uvisiteret tilbud til 
psykisk sårbare unge - og unge generelt. Dette med fokus på den tidlige forebyggelse 
af psykisk mistrivsel og dermed styrke den mentale sundhed hos unge i Svendborg 
Kommune. 
Rambøll udarbejder midtvejs- og slutevaluering af projektet på tværs af de 9 
kommuner. 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
6.738.569 6.738.569 
EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN 
 

ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

0 
 

Dette er endnu ikke afklaret. 

PROJEKTPERIODE 01.12.2019 – 31.12.2022 Udvalgsorientering 13. januar 2020 
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PROJEKTNAVN Ung på vej 
PULJE og UDBYDER Satspuljen/Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet. Puljen 

udbydes af Socialstyrelsen. 
FORMÅL Formålet med projektet er at sikre, at flere udsatte unge med sociale, psykiske 

og/eller fysiske udfordringer støttes i, motiveres til og opnår de relevante 
færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse 
og/ eller komme i beskæftigelse.                        

HOVED-
AKTIVITETER 

Der i projektet 4 fokusområder: 
1. Udvikling og modning af en fælles faglig tilgang til målgruppen 
2. Udvikling og modning af en relevant og virksom myndigheds- og tilbudsvifte 
3. Udvikling og modning af tværgående progressionsmåling og 

ledelsesinformation 
4. Udvikling og modning af praksis i forhold til brugerdrevet udvikling 

 
SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektets formål og indhold bidrager til det allerede eksisterende arbejde med den 
kommunale ungeindsats, og vil være et bidrag til videreudvikling af ungeindsatsen i 
Ungekontakten.  

PARTNERE Eksternt: 
Socialstyrelsen 
Styrelsen for Kvalitet og Uddannelse 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
 
Internt: 
Ungekontakten (hvor projektet forankres) 
Projekt Fritidsjob 
Sundhedsområdet 
 
Derudover vil det være et fokuspunkt at styrke samarbejdet med psykiatrien. 

FREMDRIFT Projektet er endnu ikke opstartet. Det forventes at starte op 1. april 2021. 
Projektet vil blive evalueret af ekstern leverandør. 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
3.570.000 3.570.000 
EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

0 
 

Dette er endnu ikke afklaret. 

PROJEKTPERIODE 01.12.2020 - 31.12.2023 Udvalgsorientering 11. januar 2021 
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