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Ansøgningsskema for  

 

Pulje til satspuljeinitiativet 

’Frontrunner projekt: Flere skal med II’ 
 

Ansøger  

Kommune Faxe Kommune 

Projekt- og tilskudsansvarlig: 

(navn, adresse, telefon, e-mail) 

Vibeke Dyhr, Jobcenterleder 

Tingvej 7 

4690 Haslev 

56203636 

vda@faxekommune.dk  

 

Lave sagsstammer 

I Flere skal med II er det en forudsætning, at de deltagende kommuner har lave 

sagsstammer for jobformidlere således at medarbejdernes opgavemængde og 

sagsstammer matcher og giver mulighed for en tæt kontakt til borgeren (se bilag 2 som 

inspiration).  

I Flere skal med II anbefaler STAR, at jobformidleren har rollen som både 

virksomhedskonsulent og mentor, og samtidig er borgerens primære kontaktperson.  

Hvad vil sagsstammen være for de 

medarbejdere, der skal have rollen som 

borgerens jobformidler? 

Jobformidlernes sagsstamme vil være på 

ca. 30 sager ,for de medarbejdere der er 

en del af projektet. 

Hvilke roller og opgaver vil jobformidleren have i 

relation til borgerne (myndighedssagsbehandler, 

virksomhedskonsulent, mentor)?  

Medarbejderne i projektet påtager sig flere 

opgaver, herunder virksomhedskonsulent, 

myndighedssagsbehandler og mentor 

 

 

Hvor mange nye medarbejdere, skal kommunen 

ny-ansætte i forbindelse med projektstart, for at 

dette niveau for sagsstammer for jobformidleren 

kan etableres? 

Vi skal ansætte 4 nye jobformidlere i 

forbindelse med projektstart.  
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Jobformidlere 

Hvordan vil kommunen sikre, at alle 
jobformidlerne har viden om jobmulighederne 
på det lokale arbejdsmarked, adgang til et stort 
netværk af virksomheder, og kendskab til 
målgruppen? 

Jobcenter Faxe har en koordinerende 
virksomhedshedsindsats efter en matrix-
organisering. Organiseringen 
understøtter, at alle medarbejdere, der 
arbejder virksomhedsrettet, har 
kendskab til det lokale arbejdsmarked 
og arbejdsmarkedet generelt.  
Matrixorganiseringen understøtter 
desuden, at sagsbehandlere og 
jobformidlere vidensdeler på daglig 
basis i kontorfællesskaber. Jobcenter 
Faxe anvender desuden Virego, som er 
en it-løsning, der giver et overblik over 
samtlige virksomheder i Danmark.  

 

 

Styregruppe og ledelsesforankring 

I Flere skal med II er det et krav, at kommunen nedsætter en tværgående styregruppe med 
ledelsesrepræsentanter fra jobcentret, social- og sundhedsforvaltningen, samt 
repræsentanter fra børn- og familieafdelingen og misbrugsafdelingen. Formålet er at sikre 
ledelsesmæssig forankring og ressourceprioritering samt at sikre et effektivt samarbejde 
på tværs af forvaltninger. Den tværgående styregruppe skal mødes kvartalsvist.  

Hvem deltager i styregruppen?  
(skriv forvaltning og stillingsbetegnelser) 

Styregruppe: 

 Centerleder for Socialcenteret 

 Centerleder for Jobcenteret 

 Centerleder for Socialpsykiatri og 
Neurorehabilitering 

 
Derudover oprettes der en tværfaglig 
sparringsgruppe bestående af:  

 Teamleder fra Børn og Unge 

 Teamleder fra Handicap og Psykiatri 

 Sygeplejerske fra 
hjerneskadeområdet 

 SSA fra psykiatrien 

 Sygeplejerske fra Rusmiddelcenteret 

 Teamleder Jobcenteret 

 Sagsbehandler Jobcenteret 

Hvem er ansvarlig (forvaltning og 
stillingsbetegnelse) for styregruppemødernes 
afholdelse og opfølgning?  

Vibeke Dyhr, Centerleder for 
Jobcenteret 

 

Aktivitetskrav for udbetaling af tilskud 

 

 30 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales uden aktivitetskrav.  

 30 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales, såfremt 85 pct. af indsatsgruppen* har fået 
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tildelt en jobformidler i løbet af projektperioden.  

 40 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales, såfremt kommunen har haft minimum 40 pct. af 

indsatsgruppen* i virksomhedsforløb mv.** i mindst én måned i løbet af 4.kvartal 

2019.  

 
*Indsatsgruppe (gruppe 1): borgere, der ikke er visiteret til gruppe 2 eller har en 
fritagelsesmarkering. 
 
**Virksomhedsforløb mv. inkluderer selvforsørget beskæftigelse, ordinære timer, fleksjob, 
uddannelse (SU-berettiget) samt virksomhedspraktik/løntilskud.   
 

Konkretiser delmål for opnåelse af projektets 
aktivitetskrav.  

Delmål for projektets aktivitetskrav om 
andelen af indsatsgruppen der deltager i 
virksomhedsforløb i mindst én måned: 
 
30. juni 2018: 25 % af indsatsgruppen 
31. september: 40 % af indsatsgruppen 
31. december: 50 % af indsatsgruppen. 
Dette svarer til 10% procentpoint over 
projektets målsætning. 
 

 

Forankring af indsatsen  

Beskriv kort, hvordan kommunen vil sikre at det 
organisatorisk og ressourcemæssigt er muligt at 
fortsætte Flere skal med II indsatsen, herunder 
bibeholde lave sagstammer for jobformidlere, 
efter projektets afslutning.  

Hvis der er positive resultater med 
indsatsmodellen, vil Center for Familie, 
Social & Beskæftigelse udarbejde et 
investeringsforslag om forankring af 
Frontrunner projektets indsatsplan, som 
fremlægges politisk i forbindelse med 
budgetprocessen for 2020. 
Derudover har vi planer om, at søge om 
midler til at deltage i ’Flere skal med II’ 
projektet.  

Ansøger forpligter sig ved indsendelse af ansøgning til at ville samarbejde med evaluator 

og deltage i de aktiviteter, der er forbundet med gennemførelse af projektets evaluering, 

herunder indsamling af data i løbet af projektperioden m.v. 

 

Ansøger forpligter sig desuden til at efterleve de krav og gennemføre de aktiviteter, som er 

beskrevet i puljeopslaget (inkl. bilag).  

 

Økonomi 

Der skal sammen med ansøgningsskemaet indsendes et detaljeret budget, hvoraf 

projektets samtlige udgifter skal fremgå (se vedlagte budgetskema). Vær opmærksom på, 

at der til budgetposterne skal angives fyldestgørende noter.  

Angiv det ansøgte beløb 2.197.460,00 

 

Tilskuddets maksimale størrelse fremgår af bilag 3 (vedlagt puljeopslaget) 


