Bevilling af forlængelse af Rummelig imidt fra 2018 til 2020 samt øget forbrug i
indeværende periode fra 2016 til 2018

Resumé
Vækstforum godkendte socialfondsansøgningen Rummelig imidt, med LO Aarhus som ansøger
på vegne af LO Midtjylland (Projektsekretariatet ApS) den 21. oktober 2015 under
INKLUSIONmidt for perioden 2016-2018 under Inklusionsprogram 2016-2020
Rummelig imidt har tre indsatsfelter: Flere virksomheder skal arbejde aktivt med inklusion af
borgere på kanten af eller udenfor arbejdsmarkedet; Borgere på kanten af eller udenfor
arbejdsmarkedet skal i indslusningsforløb tilpasset den enkelte borger og i tæt samarbejde
med virksomheder; Der skal skabes bedre vejledningsmuligheder og netværk for
socialøkonomiske virksomheder, så deres overlevelse øges, og der etableres flere
socialøkonomiske virksomheder.
Rummelig imidt er på alle tre indsatsfelter i fuld gang, og har her i 2017 brugt budgettet. Da
der stadig er kommuner/aktører der ønsker at etablere projekter med indslusningsforløb
ønskes der en merbevilling på ca. 4 mil. kr. for at tilgodese efterspørgslen til perioden 20162018.
Rummelig imidt ønsker samtidig at fortsætte i perioden 2018-2020 med samme indsats dog
ønsker Rummelig imidt at afprøve virksomhedssporet mod tre specifikke brancheområder og
har foreløbig følgende fire i overvejelse:





Landbrug
Turisme
Små håndværkervirksomheder
Tekstil og modebranchen

Rummelig imidt ønsker Regional Udviklings indstilling til følgende forbrug
at

der af de regionale erhvervsudviklingsmidler bevilges i alt 1 mio. kr. i perioden 2017 til
2019 til Projektsekretariatet ApS
der af EU’s socialfondsmidlerne bevilges i alt 2 mio. kr. i perioden 2017-2019
Bevillingen udmøntes med 1,0 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019
der af de regionale erhvervsudviklingsmidler bevilges i alt 6 mio. kr. i perioden 2018 til
2020 til Projektsekretariatet ApS
der af EU’s socialfondsmidlerne bevilges i alt 12 mio. kr. i perioden 2018-2020
Bevillingen udmøntes med 6,0 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020.

Sagsfremstilling
Formålet med Rummelig imidt er at udvide arbejdsstyrken i Region Midtjylland, ved at få
borgere på kanten af eller helt uden for arbejdsstyrken til igen at blive en aktiv del af
arbejdsstyrken.
I perioden 2017-2019 ønsker projekter at tilgodese projekter der har tilkendegivet at de
ønsker at ansøge om midler. Rummelig imidt er ikke indgået i et tættere samarbejde med
disse ansøgere, da der ikke har været plads inden for rammerne af det nuværende budget.
Disse projekter ligger inden for den nuværende ramme og målsætning for Rummelig imidt.
Det forventes at denne budgetøgning af projektet vil øge antallet af borgere på
indslusningsforløb samt antallet af virksomheder der tager et socialt ansvar.
I perioden 2019 - 2020 vil projektmålet være at sikre 400 borgere i indslusningsforløb i tæt
samarbejde med virksomheder i de valgte brancher. Mindst 40 borgere skal ansættes i
ordinære jobs, og 60 borgere ansættes i fleksjob. Derudover skal 90 virksomheder (30 i hver
branche) begynde at arbejde aktivt med inklusion af borgere på kanten af eller uden for
arbejdsmarkedet.
De borgere, som projektet vil bringe tættere på arbejdsmarkedet, er borgere på kanten af eller
helt udenfor arbejdsmarkedet. Målgruppen er ikke ændret i forhold til den første periode.
Det kan være unge (f.eks. med psykiske udfordringer eller opvokset i parallelsamfund, med
ringe arbejdsmarkedstilknytning), flygtninge og indvandrere, borgere som har mistet retten til
dagpenge eller borgere, som kommunen gennem længere tid har forsøgt at få i job uden held,
og hvor kommunen vurderer, at deres ordinære indsats ikke er tilstrækkelig til at få borgerne i
beskæftigelse.
Rummelig imidt bygger på virksomhedernes præmisser og deres behov for arbejdskraft. Derfor
vil projektet i tæt samarbejde med brancheorganisationerne finde foregangsvirksomheder, der
skal vise andre virksomheder, at det at ansætte borgere på kanten af eller uden for
arbejdsmarkedet skaber værdi og kan bidrage til, at det bliver lettere for virksomhederne at
rekruttere alle typer af medarbejdere. Erfaringerne fra perioden 2016-2018 vil blive inddraget i
dette arbejde.
De borgere, der ikke kan få et arbejdsliv på en traditionel virksomhed til at fungere, skal
kunne tilbydes indslusning i en socialøkonomisk virksomhed derfor ønsker Rummelig imidt at
fortsætte arbejdet med den socialøkonomiske del i hele periode frem til 2020.
Projektet har tre indsatsområder, der skal sikre, at projektet når sine mål:
 aktiviteter der skal sikre, at flere virksomheder bidrager aktivt til at inkludere borgere
på kanten af eller uden for arbejdsstyrken
 aktiviteter for borgere på kanten af eller uden for arbejdsstyrken, som skal facilitere
deres vej ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet
 aktiviteter der skal understøtte etableringen og overlevelsen for socialøkonomiske
virksomheder
Hovedaktiviteter målrettet virksomheder: Etablering af et tæt samarbejde med en
brancheorganisation hvor følgende er kontaktet og positive:


Aarhus håndværkerforening, Aarhus



LD Cluster, Herning



Ringkøbing Fjord Turisme (mangler)



Vestjysk Landboforening, Ringkøbing (mangler)

Der vil i et tæt samarbejde med de valgte brancheorganisationer blive udvalgt nogle
foregangsvirksomheder i lokalområdet, som allerede arbejder aktivt med inklusion af borgere
på kanten af arbejdsmarkedet, og som kan se, at dette arbejde tilfører virksomheden værdi.
Netværkene skal inspirere, lære og motivere nye virksomheder til at arbejde aktivt med
ansættelse af målgruppen.
Hovedaktivitet for borgerne er indslusningsforløb, som adskiller sig fra den ordinære indsats,
ved både at tage hånd om borgerens forskelligartede problemstillinger, ved at være tæt
knyttet til virksomheder og ved ikke at være underlagt en kommunal økonomisk ramme.
Desuden er der mulighed for at inddrage borgere, som kommunerne ikke giver
beskæftigelsesrettede tilbud. Det kan f.eks. være de borgere, som ingen offentlig ydelse
modtager; dem som har mistet retten til dagpenge, ægtefælleforsørgede, dem som ernærer
sig på anden vis eller førtidspensionister.
Hovedaktiviteter målrettet socialøkonomiske virksomheder er at fastholde og videreføre det
netværk der er etableret i region Midtjylland samt forsætte den kompetenceudviklingsmodel
der er skabt for konsulenter i hele regionen.
Rummelig imidt har i dag oparbejdet et stort netværk, som vil blive anvendt i et samarbejde
for at skabe flest jobåbninger, få flest borgere i job og for at få etableret flest sunde
socialøkonomiske virksomheder.
Indsatsen organiseres fortsat med det eksisterende Advisory Board, en projektgruppe og et
projektsekretariat som sammen med lokale aktører, kommuner og netværk af virksomheder
der sikrer flere jobåbninger for de rigtige borgere, som deltager i indslusningsforløb.

Økonomi
Der søges om i alt 4 mio. kr. til gennemførelse af programmet Rummelig imidt i perioden
2016-2018.
Der søges om i alt 24 mio. kr. til gennemførelse af programmet Rummelig imidt i perioden
2019-2020.
Budget og finansiering fremgår af nedenstående tabel.

Budget og finansiering
1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

Budget
Flere virksomheder
Indslusning
Socialøkonomiske virksomheder

500
1.500

500
1.500

4.000
7.000
1.000

4.000
7.000
1.000

Budget i alt

2.000

2.000

12.000

12.000

1.000
500
500
-2.000

1.000
500
500
-2.000

6.000
3.000
3.000
-12.000

6.000
3.000
3.000
-12.000

0

0

0

0

Finansiering
EU's Socialfond
Region Midtjylland REM midler
Kommune/Stat

Total
Bilag





Socialfondsansøgning fra Projektsekretariatet ApS dateret 2016-02-08
Statusredegørelse Rummelig imidt dateret 2017-09-01
Oplæg om status i Rummelig imidt til direktionen i Regional Udvikling 2017-08-11
Notat om Rummelig imidt ved Pluss Leadership (Følgeforskning af Rummelig Imidt).

Henvisninger




www.rummeligimidt.dk
Linkedin https://www.linkedin.com/groups/13509212aktaark
Animationsfilm om Rummelig imidt https://www.youtube.com/watch?v=h9nrax9a2bE

