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Oversigt projekter/indsatser, Jobcenter Vesthimmerland
Navn

Finansiering

Formål/succeskriterier

Målgruppe

Periode

Nytteindsats

Aktiveringsmidler

Jvf. kontanthjælpsreformen
indførtes nytteindsats, som et
nyt redskab i indsatsen.
Nytteindsats tilbydes i CKAteknik.

Jobparate
kontanthjælpsmodtagere og
åbenlyst uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere

Opstart
5.februar 2014 

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.

Projektperioden
1/10 2018 – 30/9
2021, med
mulighed for
forlængelse med
yderligere 1 år.

Grøn Aktiv

Aktiveringsmidler

Knallertprojekt

Aktiveringsmidler

At tilbyde/forestå straks
aktivering til borgere der
søger en ydelse i
Vesthimmerlands kommune.
Formålet med projektet er at
hjælpe den enkelte borger

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.
Kontanthjælp

Integration og kontanthjælp

Opstart 2017

Projekter

Opgaven varetages af
anden aktør, Jobvision

Opstart 2012
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med de logistiske
udfordringer – Hjælpen er
kun midlertidig og skal
bevilliges for 3 måneder af
gangen – og skal føre til at
borger selv kan finansiere
eget køretøj eller får fast
ordinær job.
Frivillig Mentor

Aktiveringsmidler

Projektet har til formål at
bistå den enkelte borger
ifbm. dennes tilgang til det
ordinære arbejdsmarked,
uddannelse og i opgaven med
at finde ”sin” vej.

Kontanthjælp U/30

Opstart 2015

Projekt LISES (Local
Innovation in Social and
Employment Services).

Medgået tid fra
jobcentret
Ekstern finansiering

Målet med projektet er, at
udvikle nye og innovative
løsninger i
beskæftigelsesindsatsen for
udsatte borgere.

Projektets hypoteser
Der forventes at være klare
potentialer for at forbedre
kvaliteten og resultaterne af
beskæftigelsesindsatsen ved:
1) at udvikle
politisk/organisatoriske
strategier til at håndtere
hyppige politiske,
organisatoriske og
økonomiske forandringer.
2) at udvikle

Projektperioden er
marts 2016-2020.
Vesthimmerlands
Kommune har
deltaget i projektet
fra sommeren 2017

(samarbejde med Aalborg
Universitet)

Projektet ønsker at
undersøge:
Hvordan tilrettelægges
beskæftigelsesindsatsen over
for sårbare borgere i de
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danske kommuner og hvilken
rolle og betydning har
borgerne i denne proces?
Hvordan kan denne viden
bruges til at udvikle modeller
for indsats og
borgerinddragelse, således at
borgernes
arbejdsmarkedstilknytning
fremmes?

helhedsorienterede
indsatser på tværs af
organisatoriske enheder
og fagområder.
3) at udvikle tilgange til at
kvalificere mødet mellem
frontlinjemedarbejdere og
borgere.
4) at udvikle muligheden for
reel inddragelse af (og
samskabelse med)
borgerne.
5) at udvikle
virksomhedssamarbejdet,
således at arbejdsgivers
forventninger og
engagement medtænkes i
beskæftigelsesindsatsen.

Investeringsstrategier/
indsatser
Mentorkorps

Aktiveringsmidler/
konto 5

Etablering af internt
mentorkorps

Alle målgrupper i jobcentret
som vurderes at have behov
for/kunne profitere af
mentorstøtte.

Iværksat pr.
1.oktober 2017

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
Forløbet indeholder

Kvindelige flygtninge- og
familiesammenførte til
flygtninge i Vesthimmerlands
Kommune

Opstart
marts 2019

Tilbud om særligt
undervisnings- og
afklaringsforløb
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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.
Der forventes en reduktion af
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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
lokalområdet.
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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

Iværksat pr.
1.juni 2018 for en
1-årig periode.

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
henblik på at reducere

Indsatsen er pr.
juni 2019
forlænget. Der
udarbejdes status
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varigheden blandt andet qua
en tidlig, helhedsorienteret og
virksomhedsrettet indsats.
For yderligere at optimere
indsatsen tilføres ressourcer i
form af
virksomhedskonsulenter og
psykolog.

på indsatsen
årligt.

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
virksomheder.
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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 på
parametrene personlige og
sociale kompetencer.

Projektperioden:
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
helhedsorienteret tilgang
til at Vesthimmerlands
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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

Integrationsindsats
Vesthimmerlands
Kommune
(I mål med Integration)

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.
Puljemidler fra
Udlændinge-,
Integrations- og
Boligministeriet på i

Målet er at,
-styrke den beskæftigelses –
rettede integrationsindsats
i kommunen

Unge

Opstart pr.
januar 2019.

Flygtninge og indvandrere

Projektperioden:
1. juli 2016 til og
med
30.september
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alt 1.899.800 kr.

2019.
-understøtte/medvirke til
udvikling af strategi for
integrationsindsatsen fremadrettet.
-udvikle og understøtte forløb
med fokus på virksomme
metoder.
-opnå markant løft i andelen
af flygtninge og indvandrere
der kommer i ordinær
beskæftigelse.

Vejen til varige job via
kompetenceløft

Socialfondsmidler
Vesthimmerlands
Kommune har i
samarbejde med de
øvrige jobcentre i
Region Nordjylland,
Arbejdsmarkedskont
or Midt-Nord og de
to VEU-centre
ansøgt om projektet.
VEU Center,
AalborgHimmerland er
projektholder.
Der er samlet ansøgt
om 20.252.678 kr.
Jobcentrets

Formålet er, at
Målgruppen er ufaglærte såvel
-øge
antallet
af
voksne ledige som beskæftigede, der:
• er mellem 25-59 år.
ufaglærte,
der
får
en
erhvervsuddannelse
• har længere tids relevant
erhvervserfaring inden for
-forøget
fokus
på
bestemte brancheområder.
sammenhængen
mellem
•
har mulighed og er
virksomhedernes forretnings
motiveret
for
at
udvikling og medarbejdernes
gennemføre en erhvervsuddannelse på afkortet tid
fremtidige
kvalifikationsbehov.
(ledige max 2 år).
• har gennemført forskellige
kurser, fx AMU, EUD- at sikre organisatorisk
grundforløb, dele af GVU
læring for projektets aktører
o.l.
inden
for
uddannelse,
beskæftigelse,
vækst
og
• beskæftigede samt ledige
erhverv.
dagpengeberettigede og
arbejdsmarkedsparate
kontanthjælpsmodtagere.

Projektperioden:
juni 2016 til
udgangen af
2019.
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medfinansiering er
forsørgelsesudgifter
til deltagerne.
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