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NOTAT: Afsluttende status på projekt Nydanske Kvinder

15. februar 2018

Baggrund
Nærværende notat beskriver de afsluttende resultater for projektet Nydanske Kvinder, der blev godkendt af
Beskæftigelses- og Socialudvalget i januar 2017.
Projektet blev igangsat af forvaltningen ved ansættelse af en projektleder d. 1. marts 2017 og afsluttes pr. 28.
februar 2018.
Kort resume af projektets forløb
Ved projektets opstart var 74 borgere i målgruppen. Heraf blev 13 sager forelagt rehabiliteringsteamet uden
yderligere tiltag og 5 sager blev afsluttet under forløbet af forskellige årsager, herunder barsel, fraflytning til en
anden kommune og selvforsørgelse af ægtefællen. Projektlederen har derfor arbejdet med i alt 56 sager.
Intensiveret indsats
Indsatsen, der var inspireret af en lignende indsats i Odense Kommune med gode resultater, har indbefattet en
afklaring af alle kvinder i målgruppen med henblik på at skelne mellem de decideret syge, og dermed ikke jobklare,
og de, der har en større eller mindre erhvervsevne.
Ifølge beskæftigelseslovgivningen skal aktivitetsparate borgere, og dermed målgruppen for dette projekt, til samtale
med jobcentret 4 gange årligt. I projekt Nydanske Kvinder har hver borger i gennemsnit været til samtaler 6- 8
gange i perioden marts 2017- februar 2018; hver enkelt borger har således fået en opfølgende jobsamtale med 6-8
ugers mellemrum. Derudover har der været telefonisk kontakt med borgerne efter behov.
Foruden en intensiveret samtalekadence har borgerne været henvist til en virksomhedsrettet aktivering.
Projektets resultater
39 borgere har været i virksomhedsrettet aktivering og har fået afklaret deres arbejdsevne, som kan deles op i
følgende antal timer
− 9 borgere har en arbejdsevne, der er mellem 0-5 timer om ugen
− 20 borgere har en arbejdsevne, der er mellem 6- 20 timer om ugen
− 10 borgere har en arbejdsevne, der er mellem 21- 37 timer om ugen
Iblandt dem er
− 6 borgere er visiteret jobparate
− 4 borgere er kommet i ordinært job fordelt på mellem 20-37 timer om ugen
De resterende 17 borgere er enten henvist til virksomhedskonsulenter med henblik på en etablering af
virksomhedspraktik eller det er vurderet, at der fortsat er behov for en særlig indsats.
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Oversigt over projektets resultater
Tabel 1: Samlede resultater baseret på 56 borgere i målgruppen
Resultat
Antal

Pct. af samlede målgruppe

Kommet i job

4

7%

Visiteret jobparate

6

11 %

Tilkendt førtidspension

4

7%

Tilkendt ressourceforløb

4

7%

Tilkendt fleksjob

1

2%

Oversigt over resultater på baggrund af virksomhedsrettet indsats
Ud af de 56 borgere i målgruppen, har 39 borgere været i en virksomhedsrettet indsats, hvoraf effekterne er
sammenfattet i nedenstående to tabeller.
Tabel 2: Effekt af virksomhedsrettet aktivering med udgangspunkt i 39 borgere
Resultat
Antal

Pct. af samlede målgruppe

Kommet i job

4

10 %

Visiteret jobparate

6

15 %

Tabel 3: Afklaret arbejdsevne med udgangspunkt i 39 borgere
Arbejdsevne
Antal

Pct. af samlede målgruppe

21-37 timer om ugen

10

26 %

6-20 timer om ugen

20

51 %

0-5 timer om ugen

9

23 %

