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Oversigt investeringscases i Vesthimmerlands Kommune pr. april 2019
Navn

Finansiering

Formål/succeskriterier

Målgruppe

Periode

Afklarings- og
jobsøgningsforløb for
personer visiteret til
fleksjob.

Aktiveringsmidler

Afklarings- og
jobsøgningsforløbet som
tager udgangspunkt i den
enkeltes personlige og faglige
kvalifikationer.
I forløbet indgår bl.a.
individuel rådgivning, jobsøgning, hjælp til udarbejdelse af
CV m.m.

Borgere visiteret til fleksjob.
Afklarings- og jobsøgnings
forløbet henvender sig til
personer, som har været ledige
i en længere eller kortere
perioder efter visitationen til
fleksjob. Målgruppen omfatter
såvel personer, der typisk er
langt fra arbejdsmarkedet med
væsentlige skånehensyn af
både fysisk, psykisk og social
karakter, som de personer
der er tættere på arbejdsmarkedet.
Alle målgrupper i jobcentret
som vurderes at have behov
for/kunne profitere af
mentorstøtte.

Projektperioden er
4.januar 2016 til
og med 31.august
2018

Kvindelige flygtninge- og
familiesammenførte til
flygtninge i Vesthimmerlands
Kommune

Opstart
marts 2019

Opgaven varetages af
anden aktør, Jobvision

Mentorkorps

Aktiveringsmidler/
konto 5

Etablering af internt
mentorkorps ?
Spærgs Randi

Kvindeprojekt: Den nye vej

Aktiveringsmidler

Forløbets formål er, at
deltagerne skal hjælpes
tættere på ordinær
beskæftigelse/uddannelse
gennem undervisning og
afklaring med henblik på
efterfølgende at påbegynde
et virksomhedsrettet tilbud

Tilbud om særligt
undervisnings- og
afklaringsforløb

Opgaven har vær
et i udbud og
Jobvision har
vundet udbuddet
for perioden ? og
med mulighede
for forlængelse
med yderligere 1
år.
Iværksat pr.
1.oktober 2017
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Forløbet indeholder
undervisning og vejledning i:
 Dansk kultur
 Arbejdsmarkedsforhold
 Sundhed og sygdom i et
arbejdsmarkedsperspektiv
 Familieforhold og
institutioner
 Relevante arbejdsområder
og - opgaver på det danske
arbejdsmarked
Forløbet har desuden til
hensigt at give individuel
vejledning og afklaring, hvor
formålet med samtalerne vil
være at sætte mål for
deltagelse i forløbet.
4 ugers forløb for
kontanthjælpsmodtagere.

Aktiveringsmidler

Tilbuddet skal understøtte og
afklare deltagerne ift.
uddannelse, arbejde og/eller
virksomhedspraktik.

Projekt Håndholdt Indsats
(PHI)

Udmøntning af 1
fuldtidsstilling til
styrkelse af den
virksomhedsbaserede indsats.
Midler afsat i
forbindelse med
budget 2017

Den tidlige indsats skal
optimeres, således
varigheden på såvel
kontanthjælp som på
uddannelseshjælp reduceres.

Kontanthjælpsmodtagere

Uddannelseshjælps- og
kontanthjælpsmodtagere

Opstart 1.januar
2016

2017-2019

Det forventes, at ca. 30
borgere (helårspersoner) vil
være omfattet af indsatsen.
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Der forventes en reduktion af
borgere på offentlig
forsørgelse svarende til 10
fuldtidspersoner..
Projekt Personlig
jobformidler (fremrykket
indsats)

Aktiveringsmidler

Opgaven varetages af
anden aktør, Ballisager

Det overordnende formål er,
at hjælpe deltagerne i
ordinært job eller
uddannelse.
Indholdet i indsatsen er
bygget op omkring en
individuel handleplan som
afspejler borgerens
beskæftigelses- og/eller
uddannelsespotentiale.

Målgruppen er Adagpengemodtagere med en
sammenlagt ledighed på
minimum 6 måneder og som af
jobcentret vurderes i risiko for
langtidsledighed.

Projektperioden
1.april 2019 til
31.marts 2021
med mulighed for
forlængelse med
yderligere 1 år.

Ledige

2017

Indsatsen består af hyppig
kontakt, tildeling af personlig
jobformidler, samt
virksomhedsrettede tilbud
bestående af
virksomhedspraktik og
ansættelse med løntilskud.

Udvidelse af Outline plus

Aktiveringsmidler

Målet er at opkvalificere
ledige borgere, således de er
i stand til, at få fast
tilknytning til
arbejdsmarkedet. Rekruttere
til ordinære job eller støttede
job både på Outline og på
andre virksomheder i

4

lokalområdet.
Ligeledes skal projektet sikre
afklaring af den enkelte
borger med henblik på job
og/ eller uddannelse.
Vejen Frem

Finansieres via konto
5.

En tværfaglig og
helhedsorienteret
beskæftigelsesindsats, som
har til formål at understøtte
den enkelte borgers
tilknytning til
arbejdsmarkedet via en
række forskellige indsatser.

Udbyder aktuelt til overordnede
borgerrettede indsatser på
tværs af alle ydelsesgrupper i
jobcenteret. Fire af disse er
målrettet alle ydelsesgrupper og
seks er målrettet udvalgte
målgrupper.

Drift fra januar
2014 med
løbende udvikling
og
implementering af
nye indsatser.

Alle

1 år med
efterfølgende
evaluering ift.
fortsættelse
Iværksat pr.
1.juni 2018.

Fokus ligger på afklaring og
udvikling af den enkelte
borgers fysiske, psykiske
og/eller sociale
forudsætninger for at opnå
deltagelse i arbejde eller
uddannelse.

Psykologisk screening og
Virksomhedskonsulenter
Forankret på CKA / Vejen
Frem

Aktiveringsmidler
(konto 5)

Målet er, at nedbringe
varigheden for borgere på
uddannelses – og
kontanthjælp.
Jobcentret har allerede
iværksat en række tiltag med
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henblik på at reducere
varigheden blandt andet qua
en tidlig, helhedsorienteret og
virksomhedsrettet indsats.
For yderligere at optimere
indsatsen tilføres ressourcer i
form af
virksomhedskonsulenter og
psykolog.
Psykologisk screening
Den psykologiske screening
varetages af projekt Vejen
Frem og består som
udgangspunkt af 3
screeninger, samt 4-5
opfølgnings samtaler pr. uge
hos en psykolog. Psykologen
har derudover
holdundervisning, og deltager
i øvrige indsatser med fokus
på udvikling og tværfaglige
drøftelser).
Den virksomhedsrettede
indsats
Den intensiverede indsats for
målgruppen har ligeledes
betydet et øget behov for
brug af
virksomhedskonsulenter
blandt andet til etablering af
praktikker, opfølgninger,
kontakt til og servicering af
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virksomheder.
Projekt Uddannelsesparat

Grundet det positive
økonomiske resultat
på
beskæftigelsesområd
et i 2017 blev givet
en tillægsbevilling til
projektet.

Projektet har generelt det
formål at etablere
aktiviteter/indsatser, som
markant øger antallet af
uddannelsesparate elever.

Den primære målgruppe vil
være de være de unge, som
erklæres foreløbig ikke
uddannelsesparate å
parametrene personlige og
sociale kompetencer.

Projektperioden er
1.april 2018 til
juni 2021

De forskellige indsatser i
projektet skal understøtte en
tidlig og helhedsorienteret
indsats
således, at flere unge bliver
erklæret uddannelsesparate,
og har de redskaber, der skal
til,
for at påbegynde og
gennemføre en
ungdomsuddannelse og
dermed så vidt muligt
forebygge, at de unge på sigt
bliver afhængige af offentlig
forsørgelse.
Projektet tager udgangspunkt
i ungestrategien vedtaget i
Byrådet 24.11.2011, hvor
helhedsorienterede indsatser
skal være med til bistå den
enkelte elev henimod at blive
uddannelsesparat og på sigt
selvforsørgende.
I projektet indgår forskellige
delprojekter, som alle
bidrager til en
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helhedsorienteret tilgang
til at Vesthimmerlands
Kommune bistår eleverne i
grundskolen til at blive
uddannelsesparate, samt
understøtte dem videre i
deres udviklingsproces
henimod at
blive selvforsørgende borgere
i Vesthimmerlands Kommune.
Unge- og
uddannelsesvejleder

Til at understøtte
ungeindsatsen i
Vesthimmerlands Kommune
er der i forbindelse med
budget 2019 tilført ressourcer
i form af en unge- og
uddannelsesvejleder, som
skal understøtte den sammenhængende ungeindsats.
Målet er, at styrke mødet
med de unge allerede ved
visitationen således, at de
unge får fokus over på et
uddannelsesperspektiv,
påbegynder en uddannelse og
støttes i fastholdelsen på
uddannelsen fremfor at
komme på offentlig
forsørgelse i form af
uddannelses-hjælp.

Unge

Opstart pr.
januar 2019
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