
Navn Målgruppe Formål Mål Effekt Økonomi Deltagere

Klar til job i transport og 

logistik

Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 

og jobparate modtagere af kontanthjælp 

og integrationsydelse.

At få flere ledige uddannet indenfor 

transport og logistik. At få de ledige 

tilpasset virksomhedernes 

uddannelseskrav. At skabe netværk til 

virksomheder indenfor branchen og 

derved gøre kontaktvejen til 

virksomhederne kortere. At der bliver 

skabt en pulje af uddannede til 

branchen, som virksomhederne kan 

trække på.

90 % har en Uddannelsesplan efter endt 

kursusforløb, 75% er i beskæftigelse 13 

uger efter afsluttet forløb, 90 % af 

deltagerne gennemfører et 

virksomhedsrettet forløb.

Af 120 deltagere er 74% gået i job på fuld- 

eller deltid.

3.500 kr./uge (15 

pladser)

15 deltagere løbende. Der 

har indtil videre været 33 

startet op på forløbet i 2017

Industriel produktion 

(planlagt nyt forløb med 

start 2/1-2017)

Ledige primært på 

arbejdsløshedsdagpenge med 

kompetencer inden for metalområdet. 

Et 7 Kommunesamarbejde 

Sikre arbejdskraft til metalindustrien 90% går i job inden for de områder, de 

er kompetenceudviklet til.

60% i arbejde, 1 kompetenceafdækkes med 

henblik på erhvervsuddannelse 

25.713 kr. pr. deltager Fredericia har 10 pladser på 

holdene. I 2016 var der i alt 

25 på forløbet. Og på der er 

startet yderligere 8 op. 

Buschauffør 2 (det andet af 2 

projekter)

Uddannelse af ledige i samarbejde med 

busselskaber der efterspørger 

arbejdskraft. Et 7 Kommunesamarbejde. 

Sikre arbejdskraft til konkret 

efterspørgende virksomheder.

80% får job som buschauffør efter 

uddannelsen

Er stadig i gang. Endnu ikke effekter 35.926 pr. deltager 2 deltagere fra Fredericia

Kloakrørlæggeruddannelsen Uddannelse af ledige. 7 

Kommunesamarbejde.

Opkvalificeringsprojekt til job i 

kloakbranchen

Ordinært job til alle deltagere Startet op den 15/11-2016. Slutter 7/4-2017. 

Endnu ikke effekter

44.754 kr. pr. deltager 5 deltagere fra Fredericia

TEKNISK ISOLERING - På vej 

til isolatør

Jobparate ledige 30 dage, som giver adgang til et job i 

en spændende branche, hvor der 

mangler dygtige medarbejdere.

Der skal påregnes 4 ugers praktik i 

fortsættelse af kurset.

I opstartsfasen og påbegyndes januar 

2017.  Projektet er et samarbejde med 

andre jobcentre: Aabenraa, Kolding, 

Haderslev og Tønder

Først lige startet op 22.706 kr. pr. deltager 15 deltagere

Job i rengøringsbranchen Ledige jobparate på dagpenge eller 

kontanthjælp

Opkvalificeringsforløb for ledige med 

henblik på job i rengøringsbranchen

Ordinært job til deltagerne Startet op den 24.oktober 2016, slutter 1. 

kvartal 2017. Endnu ikke effekter.

184.816 kr. 14 deltagere 

Iværksætterforløb for ledige Alle ledige uanset målgruppe. med et 

forløb på 6 - 10 uger.

Den ledige har en forretningsidé, som 

kan udvikles til., at den ledige tager 

springet og bliver 

selvstændig/selvforsørgende. 

Forløbets varer 6-10 uger. 

At få ledige til at starte selvstændig 

virksomhed.

I 2016 har der været 8 på forløbet og på 

nuværende tidspunkt feb. 2017, er der 6 

borgere på forløbet. Der var ikke nogle i 

2016, som er startet op selvstændig.

3.000 kr./uge max 15 pr. år

Nyttejob - Ren By projektet i 

Driftsafdelingen.                  

Umiddelbart uddannelsesparate 

modtagere af uddannelseshjælp, 

Jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

Borgere på midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse, 

integrationsborgere. Borgere på 

dagpenge, som skal rådighedsafprøves. 

Borgere som modtager kontantydelse.

Formålet med nytteindsatsen er, at 

den ledige skal arbejde for sin ydelse. 

Arbejdet skal give den ledige mulighed 

for at indgå i et arbejdsfællesskab og 

udføre et reelt stykke arbejde for sin 

ydelse

At den jobklare borgere går i 

selvforsørgelse, rådighedsafprøves, eller 

arbejder for sin offentlige ydelse. 

Arbejdsmarked, 

Borgerservice og 

Genoptræning 

finansiere en 

projektleder og 

driftsomkostninger i 

Driftsafdelingen til at 

understøtte Ren By 

projektet. 500.000 

kr./år

max 26 deltagere løbende, 

jf. dispensation. I Ren By 

projektet har der i alt været 

registreret 241 forløb siden 

projektstart i 2014.                                                        

Beskæftigelsesprojekter



Slip ledighed 1 Aktivitetsparate borgere i Sønder- og 

Korskærparkerne.

Tilbuddet omfatter løbende 50 

borgere og har følgende formål:                                                                                                      

1) Deltagerne får udviklet og trænet 

deres ressourcer, således at den 

enkeltes muligheder for at vende 

tilbage til selvforsørgelse fremmes.                              

2) Deltagerne får ændret deres syn på, 

at det at komme i beskæftigelse er 

umuligt for dem.

Målet for selvforsørgelse er 15 % for 

deltagerne set under ét forløb på, målt 3 

måneder efter afslutningen. 30% af 

deltagerne kommer i et 

virksomhedsrettet tilbud - løntilskud 

eller praktik.

31 % modtager ikke længere ydelse 1.000.000 pr. år 20 deltagere. I alt 273 forløb

Danskundervisning på 

projektet Slip Ledigheden.

Deltagere i Slip Ledigheden At deltagerne opnår kommunikative 

færdigheder målrettet 

arbejdsmarkedet og uddannelse. 

At styrke deltagernes mulighed for at 

komme i beskæftigelse.

Der er ikke opstillet selvstændige effektmål 

for denne indsats, idet den indgår som led i 

'Slip ledigheden 1'.

204.240 kr. pr. ½ år. Op til 15 kursister (løbende) 

på holdet. 12 lektioner 

ugentligt. Pr. 21. feb. er der 

14 deltagere

Opkvalificering til 

selvforsørgelse af 

integrationsborgere

Borgere, der er omfattet af 

integrationsprogrammet og berettiget til 

integrationsydelse efter loven om aktiv 

socialpolitik. 

At understøtte integrationsborgerens 

bestræbelser på at blive 

selvforsørgende samt tilbyde 

danskuddannelse. 

50 % af jobparate integrationsborgere er 

i selvforsørgelse efter 52 uger. 70 % af 

jobparate integrationsborgere er i 

selvforsørgelse efter endt  

danskuddannelse. 80 % af Jobparate 

integrationsborgere under 30 år er i  

job/uddannelse efter endt 

danskuddannelse.

Effekter følges via Flygtning overblikket 1.000 kr./deltager/uge Der er pt. - 115 borgere 

Intensiv vejledningsforløb Unge under 30 år på uddannelseshjælp. At borgeren så hurtigt og effektivt som 

muligt kommer i gang med og 

gennemfører en 

erhvervskompetencegivende 

uddannelse.

60 - 70 % af deltagerne forsætter i 

uddannelse eller 

uddannelsesforberedende forløb.

Effekt af indsatsen 63% 470.000 kr./år Antal kursister (individuelle 

personnumre) 177

Antal forløb 201

#dinuddannelsesvej 18 - 29 årige uddannelseshjælp samt 

unge under 18 år i folkeskolens ældste 

klasser eller med en 

serviceforanstaltning som supplement af 

den boligsociale indsats 

Sønder/Korskærparkerne.

Det er en koordineret indsats med 

deltagelse af alle de kræfter, der i 

forvejen findes i området. En indsats 

som både fokusere på den unges 

uddannelsesvalg samt overvindelse af 

kulturelle, familiemæssige og 

personlige barrierer.

At andelen af unge i uddannelse mere 

og mere bliver på niveau med den 

tilsvarende andel målt på resten af 

kommunens unge borgere. At andelen 

af unge i beskæftigelse mere og mere 

bliver på niveau med den tilsvarende 

andel målt på resten af kommunens 

unge borgere. At andelen af unge  der 

påbegynder og gennemfører en 

ungdomsuddannelse efter endt 

skolegang,  mere og mere bliver på 

niveau med den tilsvarende andel målt 

på resten af kommunens unge borgere. 

At andelen af unge, der vurderes at 

være uddannelsesparate, når de 

forlader skolen, er stiende og mere og 

mere på niveau med den tilsvarende 

andel målt på resten af kommunens 

unge borgere.  

32 unge har deltaget. 

Selvforsørgelseseffekten er 32 % heraf er 11 

unge startet i uddannelse

3.333.300 kr. i en 3-

årig periode fra 2016-

18. Egenfinansiering 

100.000 kr. pr år, 

resten finansieret af 

Staten 

15-18 deltagere. Pr. 21. feb. 

er der 21 deltagere



Brobygning til uddannelse 

BTU-erhverv

Aktivitets- og uddannelsesparate unge, 

der ikke har gennemført en 

erhvervskompetencegivende 

uddannelse, og vurderes at have et 

særligt behov for at blive understøttet i 

at gå i uddannelse

Opkvalificeres fagligt i forhold til 

realistisk valg af og opstart på 

uddannelse med hovedvægt på 

erhvervsuddannelse.

At 80 % af de unge ved evaluering 

udtrykker, at de er afklaret og 

bevidstgjorte om deres ressourcer samt 

har forbedret deres muligheder for at 

starte på en uddannelse. At 100 % af de 

unge er afklaret med hensyn til et 

realistisk valg af uddannelse. At 100 % af 

de unge ved forløbets afslutning har en 

uddannelsesplan. At de unge opnår et 

fremmøde på minimum 80 %. At 

minimum 65 % af de unge er i gang med 

en Erhvervsuddannelse eller er tilmeldt 

en uddannelse. At minimum 80 % af de 

unge evaluerer udbyttet af forløbet som 

tilfredsstillende.

89% i ordinær uddannelse. De fleste i 

erhvervsuddannelse. 95% afklaret og 5% 

fraflyttet kommunen (tal for 1. halvår 2016)

1.925 kr. pr deltager 

pr. uge

12 deltagere fra Fredericia. 

Mulighed for tilkøb af 

pladser.

Studieforberedende forløb 

hos VUC

Unge over 18 år Forberede de unge til at kunne 

gennemføre en 

erhvervskompetengivende 

uddannelse.

Den unge bliver uddannelsesparat, og 

starter uddannelse.

Borgerne er forsørget 

på SU. AMA finansiere 

mentorerne

Løbende ca. 85 unge.

Unge i Centrum hos IBC Unge over 18 år Forberede de unge til at kunne 

gennemføre en 

erhvervskompetengivende 

uddannelse. Mentorordningen 

understøtter fastholdelse af den unge i 

forløbet således at den unge forbliver 

uddannelsesparat såvel fagligt, socialt 

og personligt. Dernæst er sigtet at 

støtte den unge i overgangen til 

ordinær uddannelse, således at den 

unge kommer godt i gang med dette. 

Den unge bliver uddannelsesparat, og 

starter uddannelse.

Borgerne er forsørget 

på SU. 

Arbejdsmarkedsafdelin

gen har afsat kr. 

502.700 til 

fastholdelsesmentor. 

AMA finansiere 

mentorerne.

Løbende ca. 150 unge

Unge i Fokus Aktivitetsparate 18 - 29 årige Opkvalificering af unge 

aktivitetsparate således, de kan overgå 

til indsats om studieparathed indenfor 

12 måneder.

At den unge bliver uddannelsesparat, og 

overgår til uddannelse eller anden 

aktivitet.

Fra august 2016 til og med januar 2017. : 65 

% er opstartet uddannelse. 

Selvforsørgelseseffekt: 37 %

2.000 kr. uge pr. 

deltager. Aftalen 

gælder til 30.6.2017

12 pladser løbende.                                                                                              

Antal kursister (individuelle 

personnumre) 39. Antal 

forløb 43

Efterværn Borgere der har været igennem et forløb 

i Unge i Fokus, og er påbegyndt aktivitet 

eller overgået til uddannelse

At fastholde borgeren i kommende 

aktiviteter eller SU-berettiget 

uddannelse efter afslutning af Unge i 

Fokus

90 % af de unge er fastholdt i aktiviteter 

eller forsat i gang med en ordinær 

uddannelse ved efterværnets afslutning

Efterværn gives til sårbare unge, som 

opstarter i uddannelse

3.400 kr. pr. forløb. 

Aftalen gælder til 

30.6.2017

Forløbet købes efter en 

individuel vurdering af den 

enkelte unges behov. Pt. er 

der 3 deltager.

Uddannelsesfokus Modtagere af uddannelseshjælp der er 

visiteret som værende uddannelsesparat 

eller aktivitetsparat.

At få flere aktivitetsparate modtagere 

af uddannelseshjælp omvisiteret til 

uddannelsesparat.

10 % kommer i job. 40 % i uddannelse. 

15 % tilmeldt konkret uddannelse. 5 % i 

løntilskud. 10 % i praktik. 55 % af 

deltagerne omvisiteret fra 

aktivitetsparate til uddannelsesparat.

46 % selvforsørgelseseffekt. 41 % er startet 

uddannelse, 13 % i beskæftigelse, 28 % 

omvisiteret til uddannelsesparate

En del af rammeaftale 

med ekstern 

leverandør, der 

udløber 31. marts 

2017, men forlænges 

til 30. juni 2017

Løbende 20 borgere: 21. feb. 

er der 24 deltagere



 Projekt STEP ONE Lab §32 stk. 1 nr. 2. Primært borgere 

som er tilknyttet Jobcenter Fredericia i 

et ressource- eller afklaringsforløb. 

Sekundært andre borgere, som er i 

forløb hos Jobcenter Fredericia

At deltagerne gennem motion får øget 

selvværd. At deltagerne på egen krop 

oplever, at motionen virker 

forebyggende. At deltagerne er aktive 

i eget forløb. At deltagerne oplever 

motionen som noget sjovt, hvor alle 

kan deltage.

At deltagerne raskmeldes, og vedbliver 

med at dyrke motion, samt får opbygget 

værdifulde fællesskaber

47 deltager pt., der foreligger endnu ikke 

effektmålinger

284.820 kr. pr. år. 40 årspladser

IPS-baseret udviklingsforløb Aktivitetsparate uddannelses- og 

kontanthjælpsmodtagere, revalidender 

og borgere på ressourceforløbsydelse, 

som tidligere har modtaget uddannelses- 

eller kontanthjælp.

Omvisiteres fra aktivitetsparat til 

jobparat og opnåelse af 

selvforsørgelse.

Primær effekt: 20 % går i 

job/uddannelse. 10 % i løntilskud. 

Sekundær effekt: 80 % min. et trin op i 

progression. 30 % fra aktivitetsparat til 

jobparat. 80 % i praktik indenfor 6 uger.  

Primær effekt: 0 % går i job/uddannelse. 0 % 

i løntilskud. Sekundær effekt: 50% 

beskrivelse af arbejdsevnen,  50 % i praktik  

Forløbet afsluttes pr. 

1. marts, eller når 

AMAs konsulenter kan 

tage over

30 pladser løbende. Pr. 21. 

feb. er der 7 deltagere. 

JOBINMIND Aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere samt 

revalidenter og borgere på 

ressourceforløb.

At få aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere omvisiteret 

til jobparate

25 % kommer i job. 10 % kommer i 

uddannelse. 20 % kommer i løntilskud. 

15 % kommer i praktik. 70 % af 

deltagerne omvisiteres fra 

aktivitetsparat til jobparate.

20% selvforsørgelseseffekt. 10 % i 

beskæftigelses, 17% startet uddannelse, 12% 

omvisiteret til jobparat.

En del af rammeaftale 

med ekstern 

leverandør, der 

udløber 31. marts 

2017, men forlænges 

til 30. juni 2017

Løbende 40 borgere. Pr. 21. 

feb. er der 20 deltagere

Job og Psyke Aktivitetsparate borgere med PTSD At borgerne kommer tættere på 

selvforsørgelse.

At min. 75 % af borgere der har 

gennemført forløbet, selv vurdere, at de 

har fået en bedre trivsel. At min. 50% af 

borgerne, der har gennemført et forløb 

på 6 måneder, har fået en plads på en 

virksomhed (praktik, løntilskud eller 

ordinært/støttet arbejde). At min. 25 % 

af borgerne, der har gennemført et 

forløb på 12 måneder, kan betragtes 

som jobklarer ved forløbets afslutning

21% deltager i virksomhedsrettet indsats En del af rammeaftale 

med ekstern 

leverandør, der 

udløber 31. marts 

2017

Løbende 20 pladser. Pr. 21. 

feb. er der 13 deltagere.

Godt i gang Jobparate og aktivitetsparate borgere af 

anden etnisk baggrund.

At borgerne kommer tættere på 

selvforsørgelse.

100% har udfærdiget CV og ansøgning 

(skabelon, der kan tilrettes forskellige 

arbejdsgivere). 50 % har været i en 

korterevarende snusepraktik. 20 % af de 

aktivitetsparate vurderes ved udgangen 

af forløbet som jobklare. 

 I selvforsørgelse 33 %

Heraf i ordinær beskæftigelse: 13 (heraf: 9 i 

Integrationsperioden)

Heraf i uddannelse: 9 (heraf: 8 i 

Integrationsperioden)

I løntilskud: 3. Der kan hjemtages 

resultattilskud på i alt 17 borgere, der er gået 

i selvforsørgelse i deres integrationsperiode

En del af rammeaftale 

med ekstern 

leverandør, der 

udløber 31. marts 

2017, men forlænges 

til 30. juni 2017

Løbende 35 borgere, 

mulighed for flere. Pr. 21. 

feb. er der 22 deltagere

Ud på virksomheden Jobparate og aktivitetsparate borgere af 

anden etnisk baggrund.

At borgerne kommer tættere på 

selvforsørgelse.

50 % opstarter længerevarende praktik 

indenfor de første 4 uger. 80 % har 

været i længerevarende praktik ved 

udgangen af forløbet. 30 % af de 

aktivitetsparate vurderes ved udgangen 

af at være jobparate forløbet.

Indregnet i ovenstående En del af rammeaftale 

med ekstern 

leverandør, der 

udløber 31. marts 

2017, men forlænges 

til 30. juni 2017

Løbende 20 borgere, 

mulighed for flere. Pr. 21. 

feb. er der 20 deltagere.



Mentorforløb Aktivitetsparate borgere At hjælpe borgeren tættere på 

selvforsørgelse.

50 % kan efter 26 uge gå videre til et 

arbejdsrettet tilbud på hold eller på en 

virksomhed. 9 måneder efter påbegyndt 

mentorindsats kan 25 % vurderes 

jobparate.

Sep. 2016: 9 % kan efter 26 uge gå videre til 

et arbejdsrettet tilbud på hold eller på en 

virksomhed. 9 måneder efter påbegyndt 

mentorindsats kan 21 % vurderes jobparate.

En del af rammeaftale 

med ekstern 

leverandør, der 

udløber 31. marts 

2017, men forlænges 

til 30. juni 2017

Løbende 70 borgere

Håndholdt forløb Borgere som vurderes, at være langt 

væk fra arbejdsmarkedet, hvorfor der 

kræves en væsentlig skriftlig 

dokumentation til Jobcenteret med 

grundig beskrivelse af borgeren 

ressourcer og barriere. 

En kombination mellem 

mentorindsats, grundig observationer 

på arbejdsplads og/eller i hjemmet til 

udarbejdelse af en skriftlig evaluering , 

som sagsbehandleren kan anvende i 

den videre vurdering af borgerens 

muligheder.

Efter 26 uger kan 40 % af borgeren 

kombinere mentorindsatsen med et 

arbejdsmarkedsrettet tilbud på en 

virksomhed. 9 måneder efter påbegyndt 

forløb kan har 80 % en afsluttet 

afklaring, som sagsbehandleren kan 

anvende til beslutning om det videre 

forløb for borgeren.

18% i selvforsørgelse En del af rammeaftale 

med ekstern 

leverandør, der 

udløber 31. marts 

2017, men forlænges 

til 30. juni 2017

Pr. 21. feb. er der 9 

deltagere

Next Step Aktivitetsparate, åbent tilbud for 

aktivitetsparate, udviklingsforløb, 

ressource- og jobafklaringsforløb.

Træning og vejledning hen mod 

ordinær beskæftigelse, praktik eller 

uddannelse.

At borgeren på sigt kommer i ordinær 

job, praktik eller uddannelse.

Stoppet årsag: 1 er gået fra åbent tilbud til 

indsatsen. 1 er overgået til praktik. 1 er 

stoppet pga. manglende fremmøde/misbrug. 

1 til behandling efter aftale med 

sagsbehandler. 1 afmeldt pga. sygdom - 

aldring startet. 1 stoppet pga. helbredet - 

kom fra  VTA. 1 fundet praktisk selv inden 

opstart. 2 hvor det ikke var den rigtige 

indsats, da de ikke kunne deltage i de fysiske 

aktiviteter.

Finansieringen af 

beskæftigelsesprojekte

t holdes inden for 

nuværende rammer. 

Opstart i uge 49.

Op til 30 deltagere. 6 

borgere på indsatsen. 2 

borgere i åbent tilbud

Vejen til arbejde (VTA) Aktivitetsparate, udviklingsforløb, 

ressource- og jobafklaringsforløb.

Afklaring og motivation hen mod 

ordinær beskæftigelse, praktik eller 

uddannelse.

At borgeren på sigt kommer i ordinær 

job, praktik eller uddannelse.

Der køre nu to hold. Formiddagsholdet 

startede i august og eftermiddagsholdet i 

oktober. Fremmøde to gange om ugen på 

holdene. Stoppe-årsager: 29 i praktisk. 2 i 

praktik sammen med VTA. 4 er i behandling. 

4 pga. misbrug. 5 pga. sygdom. 1 på barsel. 2 

til Next Step. 1 er aldrig mødt.

Finansieringen af 

beskæftigelsesprojekte

t holdes inden for 

nuværende rammer. 

60 løbende pladser. Pr. 23. 

feb.: 46 borgere. 14 

forsamtaler - stater løbende 

op

Livskundskab og 

modstandskraft

Psykisk sårbare ledige Afklaring og motivation hen mod 

ordinær beskæftigelse, praktik eller 

uddannelse.

Opnå mestringsstrategier til at takle 

angst og depression

En del af kommunens 

gennerelle aftale med 

CSV

15 pladser 2 gange årligt

Psykiske og sociale 

vanskeligheder

Afklaring og motivation hen mod 

ordinær beskæftigelse, praktik eller 

uddannelse.

Opnå mestringsstrategier til at takle 

angst og depression

En del af kommunens 

gennerelle aftale med 

CSV

15 pladser 2 gange årligt

STU Ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov. Uddannelsen henvender 

sig til unge udviklingshæmmede og 

andre unge med særlige behov

Borgerne er forsørget 

på SU

40 unge 

Produktionsskolen Den unge skal normalt have opfyldt sin 

undervisningspligt (det har man blandt 

andet efter 9. klasse) og være under 25 

år. Den unge må endvidere ikke have 

afsluttet en ungdomsuddannelse og klart 

mangle forudsætninger for at begynde 

på en ungdomsuddannelse

Borgerne er forsørget 

på SU

62 unge er/har været 

indskrevet



EGU Der er ingen særlige optagelseskrav. 

Erhvervsgrunduddannelsen henvender 

sig til unge under 30 år, der ikke 

umiddelbart kan gennemføre en anden 

kompetencegivende 

ungdomsuddannelse.

I 2017 frem til 27. feb. er der 21 unikke 

elever på EGU.

Borgeren er forsørget 

via elevløn

40 årspladser

Nye fremtidsmål - 

Brancepakker

Integrationsborgere. Udvikling og implementering af en 

virksomhedsrettet integrationsindsats 

med brancheorienterede tilgange

Er ved at blive igangsat 500.000 kr. finansieret 

af SIRI

Kajen mentor

Borgere i ressourceforløb, som har en 

misbrugsproblematik. LAB 2.11 som 

kommer fra kontanthjælp.

At få indhold og struktur i hverdagen. 

At få hjælp til at løse egne problemer. 

Motivation til stoffri behandling

Reducere misbrug og / eller opstarte 

behandling og / eller klar til at deltage i 

andre beskæftigelsesrettede tilbud

Misbrugscentret opgiver ikke effektmål

6 deltagere

Huset 72
Unge 18 - 29 årige der har en 

misbrugsproblematik. 

At bringe borgeren tættere på 

uddannelsesforløb eller job.
Misbrugscentret opgiver ikke effektmål

2.033 kr./deltager/uge  

Samlet ramme 

500.000 kr.

op til 20 årspladser

Borgeren i øjenhøjde Sagsbehandlere med borgere på 

længerevarende forløb

Forbedre kommunikationen med 

borgeren for at sikre, at borgeren føler 

sig set, hørt og forstået. 

At borgeren oplever en bedre dialog 

med Jobcentret og sin sagsbehandler

 Projektet er ved at blive startet op. Finansieringen inden 

for egen driftsramme. 

Misbrugsprojekter

Forandringsgruppen 

(alkohol)
Alle målgrupper efter LAB

Udredning af misbrug, og afklaring af 

ønsker om ændring
Forandring Misbrugscentret opgiver ikke effektmål

Misbrugscenteret 

samlet på 3.7 mio. - 

budgetoverførsel

8 deltagere

8 deltagere

Stifinder
Alle målgrupper efter LAB, som er ude af 

et misbrug af alkohol og/eller stoffer

Job- og uddannelsesmæssig afklaring 

og opkvalificering. Kan betragtes om 

et besluttet beskæftigelses- og 

samværstilbud.

Klar til at deltage i andre 

beskæftigelsesrettede tilbud
Misbrugscentret opgiver ikke effektmål

0 deltagere

Behandlingsgruppen 

(alkohol)
Alle målgrupper efter LAB Klart udtrykt forandring. Ædruelighed Ædru Misbrugscentret opgiver ikke effektmål

Øvrige projekter

4 deltagere

Mentor – Henrik
Socialt udsatte aktive misbrugere. 

Målgrupper efter LAB 2.3., 2.13 og 2.5

At motivere for at lave ændringer i 

eget liv. At give bedre livskvalitet

Reducere misbrug og / eller opstarte 

behandling
Misbrugscentret opgiver ikke effektmål

5 deltagere

Kajen – ressourceforløb 

(tilbuddet gives altid 

sammen med Kajen mentor)

Borgere i ressourceforløb, som har en 

misbrugsproblematik. LAB 2.11 som 

kommer fra kontanthjælp.

At få indhold og struktur i hverdagen. 

At få hjælp til at løse egne problemer. 

Motivation til stoffri behandling.

Reducere misbrug og / eller opstarte 

behandling og / eller klar til at deltage i 

andre beskæftigelsesrettede tilbud

Misbrugscentret opgiver ikke effektmål



Styrket indsats efter

beskæftigelsesreformen. 

Borgere der modtager dagpenge. Formålet er at få flere borgere 

hurtigere i selvforsørgelse gennem en 

hyppigere kontakt med den ledige og 

øget virksomhedskontakt. Der er 

blevet udplaceret en medarbejder hos 

a-kasserne, både for at øge 

sammenhængen i indsatsen og 

fremme brancherettet uddannelse. 

Forventer at 6.000 samtaler for 

forsikrede ledige i 2016. 

Antal samtaler: Der blev afholdt 4.886 

jobsamtaler2016. Dvs. at 81 % af samtalerne, 

som var forventet skulle afholdes inden 

udgangen af december, er blevet afholdt

Bevilling fra 

Beskæftigelses- og 

Sundhedsudvalget d. 

17. marts 2015 for 

perioden 2015-17 på 

5.8 mio. kr.

Styrket indsats overfor 

kontanthjælpsmodtagere

Borgere der modtager kontanthjælp At få flere borgere hurtigere i 

selvforsørgelse gennem en hyppigere 

kontakt med den ledige og øget 

virksomhedskontakt.

200 borgere deltager i jobklubber. 105 

deltager i eksternt jobfokus forløb. 150 

aktivitetsparate borgere skal have 

deltaget i forløb. Ved udgangen af 2016 

deltager 15 % eller flere borgere i 

træningstilbud i virksomheder.

168  deltagere i jobklubber. Tallet er faldet 

pga. færre antal ansøgninger til 

kontanthjælp. 228 deltager i 

virksomhedsrettet indsats svarende til 20,08 

%. Selvforsørgelseseffekter Jobværksteder: 

Mandagshold: 27,97%

Tirsdagshold: 10% (nyt hold + de fleste 

kommer fra 2.3 og er gjort jobparat)

Onsdagshold: 31,1 %

Bevilling fra 

Beskæftigelses- og 

Sundhedsudvalget d. 

18. august 2015 for 

perioden 2015-17 på 

4.5 mio. kr.

Styrket indsats over for unge Unge på uddannelseshjælp At nedbringe antallet af unge på 

uddannelseshjælp ved tidlig og hyppig 

kontakt.

At nedbringe antallet af unge på 

uddannelseshjælp fra 316 

uddannelsesparate i juni 2016 til niveaet 

i januar 2015 svarende til et fald på 80 

unge. 

269 Uddannelsesparate unge svarende til et 

fald på  47 borgere. Fra den 24. feb. er 

indsatsen for uddannelsesparate unge rykkes 

på IBC

Finansieringen inden 

for egen ramme. 

Alle uddannelsesparate er 

omfattet

God virksomhedsservice Virksomhederne i Fredericia Optimere Jobcentrets 

virksomhedsservice

Udarbejde strategikort, som binder 

virksomhedsservice og borgerindsats 

sammen. Organisere aktiviteter i 

værdiskabende kæder. Flere jobordrer, 

flere virksomhedsbesøg og øget 

samarbejdsgrad

81% af virksomhederne er besøg  31.12. 

Jobordrer er steget med 26 % fra 2015 til 

2016, samarbejdsgraden er øget fra 28,8 % til 

31,1 fra december 2015  til december 2016.

STAR har bevilget 

konsulentbistand og 

processtøtte.
















