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Spørgsmål og svar vedr. Frontrunner projekt - 

'Flere skal med II’  

Opdateret d. 2. november 2018 

 

I følgende FAQ oplistes de centrale spørgsmål til Frontrunner projekt - ’Flere skal 

med 2’ (FSM II), som STAR har modtaget. Listen opdateres løbende. 

1. Frontrunner-projektet generelt 

Spørgsmål Svar 

Hvornår opstartes FSM II? FSM I kører 

til og med sommeren 2019, men i pro-

jektudmeldingen beskrives det som om 

FSM II starter allerede i december 2018. 

Projektperioden for Frontrunner-

projektet – ”Flere skal med 2 ” starter i 

december 2018, og den borgerrettede 

indsats skal gennemføres i perioden 1. 

januar-31. december 2019.  

 

Der er således et overlap med ”Flere 

skal med” 1 på godt et halvt år. 

Tæller de borgere med i Frontrunner-

projektet, som pt. er med i Flere skal 

med? 

Alle aktivitetsparate kontanthjælpsmod-

tagere er i bruttomålgruppen for 

Frontrunner-projektet – også dem med 

anciennitet over 5 år og dermed er med i 

Flere skal med 1. 

 

2. Indsatsen 

Spørgsmål Svar 

I ’Step-up’ indsatsen skal der deltage en 

sundhedsfaglig person. Er der tale om 

kommunens sundhedskoordinator eller 

lægekonsulent eller er det en sundheds-

faglig medarbejder i bredere forstand?  

Det er en sundhedsfaglig medarbejder i 

brede forstand. Det kan fx være sund-

hedskoordinator eller en kommunal 

sundhedsfaglig medarbejder ex. læge, 

psykolog, sygeplejerske m.v. 

 

Hvordan arbejder vi de 2 projekter 

(FSM1 og frontrunner projektet) sam-

men herunder 

 Skal alle allerede visiterede borgere 

fra FSM1 revisiteres allerede 1. ja-

nuar 2019? 

 De borgere, som allerede har job-

formidlere, indgår de så i 2 projekter 

samtidig, og kan de blot administra-

tivt visiteres til indsatsgruppe 1 med 

jobformidler? 

Indsatsen i Frontrunner-projektet er 

baseret på indsatsmodellen fra Flere skal 

med 1, men justeret på baggrund af erfa-

ringer fra bl.a. Flere skal med 1.  

 

I Frontrunner-projektet har kommunen 

bl.a. mulighed for at iværksætte en tvær-

faglig ’step-up’ indsats for de borgere, 

der har behov for det.  

 

De borgere, som allerede er i gang med 
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FSM1 skal ikke revisiteres til Frontrun-

ner-projektet, men skønnes det, at nogle 

af disse borgere har behov for ’step-up’ 

indsatsen, skal de tilbydes denne.  

 

Er det et krav at jobformidleren har 

myndighedsansvar? 

 

 

Det er ikke et krav. STAR anbefaler en 

model, hvor jobformidleren har rollen 

som både virksomhedskonsulent og 

mentor og samtidig er borgerens primæ-

re kontaktperson. Dermed kan mento-

rens dybe kendskab til borgeren bruges 

aktivt i virksomhedskonsulentens arbej-

de med at skabe det rettet jobmatch med 

en virksomhed. 

 

Jobformidleren og myndighedssagsbe-

handleren skal samarbejde tæt fra start 

til slut i det enkelte borgerforløb og skal 

således indgå i et makkerskab med bor-

geren i centrum. 

 

Forventes det at jobformidleren har en 

fast stilling fremadrettet og dermed ikke 

er projektansat? 

 

Der stilles ikke krav om at jobformidle-

ren er fastansat.  

  

3. Målgruppe 

Spørgsmål Svar 

Taget den korte projektperiode i be-

tragtning vil det så være muligt at af-

grænse en ansøgning til Frontrunner-

projektet til en mindre gruppe inden for 

den samlede målgruppe, f.eks. aktivi-

tetsparate kontanthjælpsmodtagere med 

særligt vægt på psykiske udfordringer 

eller gruppen af nydanske aktivitetspara-

te kontanthjælpsmodtagere, som ikke er 

omfattet af indsatsgruppen i ”Flere skal 

med 1”? 

 

Det er desværre ikke muligt afgrænse 

ansøgningen til en delmålgruppe. Det er 

et krav, at deltagerkommunerne inklude-

rer hele deres målgruppe i projektet.  

 

Har STAR en forventning til, hvor man-

ge borgere, der har behov for step up-

indsatsen? 

STAR har ikke et måltal for hvor stor 

andel, der skal have den tværfaglige step 

up. Den skal iværksættes, når det rette 

match trækker ud pga. særlige hel-

bredsmæssige eller familierelaterede 

barrierer for job. 

 



 3 

4. Eksterne leverandører  

Spørgsmål Svar 

Kan Anden aktør søge puljen for 

Frontrunner-projektet – ’Flere skal med 

II’? 

Ansøgerkredsen for puljen er kommu-

ner. 

Politisk er det besluttet, at 100 af kom-

munens ”bedste” aktivitetsparate pr. 1.2 

2019 skal gives til ekstern aktør. Eks-

kluderer det kommunen som ansøgere? 

Indsatsen i projektet kan varetages af 

eksterne leverandør. Kommunen skal 

sikrer, at leverandøren gennemfører 

projektindsatsen, som beskrevet i pulje-

udmeldingen.  

 

Er det tænkt, at jobformidleropgaven 

udelukkende kan ligge som en ”in 

house” opgave eller er det tænkt, at op-

gaven også kan løses af nogle af de eks-

terne leverandører, som kommunen har i 

dag? 

Se ovenstående svar. 

5. Puljemidler og kriterier for udbetaling 

Spørgsmål Svar 

Kan vi søge midler til aflønning af de 

medarbejdere (sagsbehandlere såvel 

som jobkonsulenter), som vi skal bede 

varetage den nye funktion ”jobformid-

ler”?  

Ja, der kan ansøges om tilskud til føl-

gende budgetposter: 

 Aflønning af jobformidlere (primær) 

 Aflønning af personale, herunder fra 

andre forvaltninger, der varetager so-

cial- og sundhedsindsatser (fx hel-

bredsmestring, børn- og familietil-

bud, misbrugsbehandling mv.) 

og/eller deltager i tværfaglige samta-

ler med borgerne i forbindelse med 

’step-up’. 

 Projektledelse (med henblik på at 

sikre vedvarende fokus, styring og 

fremdrift i projektet). 

 Revision 

 

Kan man bruge projektmidler til at an-

sætte en speciallæge fx en psykiater i 

forbindelse med arbejdet med indsats-

gruppen? 

Ja, kommunen kan bruge midler afløn-

ning af personale i projektet, der vareta-

ger social- og sundhedsindsatser og eller 

deltager i tværfaglige samtaler med 

borgerne i forbindelse med ’step-up’ 

indsatsen. 

 

I selve puljeopslaget står der følgen-

de:”40 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales, 

såfremt kommunen har haft minimum 40 

pct. af indsatsgruppen i virksomhedsfor-

løb mv. i mindst én måned i løbet af 

4.kvartal 2019.” Hvordan skal dette 

Målet er at få flest mulige i målgruppen 

i virksomhedsforløb mv. under hele 

projektperioden. 

 

Virksomhedsforløb mv. inkluderer selv-

forsørget beskæftigelse, ordinære timer, 
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forstås? Vi går ud fra, at det ikke skal 

tolkes som om, at det kun er virksom-

hedsforløb i 4. kvartal 2019, der tæller 

med i opgørelsen? For det vil betyde, at 

de borgere, der er i virksomhedsforløb i 

1., 2., og/eller 3. kvartal af 2019, ikke 

indgår i den positive statistik? 

fleksjob, uddannelse (SU-berettiget) 

samt virksomhedspraktik/løntilskud. 

 

40 pct. af tilsagnsbeløbet er afhængig af, 

at kommunen har haft minimum 40 pct. 

af indsatsgruppen i virksomhedsforløb 

mv. i mindst én måned i løbet af 

4.kvartal 2019.  

Grunden til at opgørelsen foretages i 

sidste kvartal af projektperioden (4. 

kvartal) er ud fra en betragtning af, at 

det kræver noget forarbejde at få bor-

gerne i virksomhedsforløb.  

 

Borgere, som kommer i virksomheds-

forløb i de første 3 kvartaler skal fast-

holdes i forløbene og der skal arbejdes 

med deres progression. 

 

Dækker de midler der kan søges for den 

enkelte kommune i Frontrunner-

projektet kun selve projektperioden fra 

1/12/18 til 31/12/19?  

 

Er det muligt at søge yderligere midler 

til projektet i forbindelse med ”Flere 

skal med II” efter 31/12/19? 

Midlerne til Frontrunner-projektet dæk-

ker kun selve projektperioden fra 1. 

december 2018 til 31. december 2019. 

 

Deltagelse i Frontrunner-projektet ude-

lukker ikke kommunen i at ansøge om 

deltagelse i hovedprojektet ”Flere skal 

med 2” 

 

Det fremgår af puljeopslaget, at 30 pct. 

af tilsagnsbeløbet udbetales, såfremt 85 

pct. af indsatsgruppen har fået tildelt en 

jobformidler i løbet af projektperioden.  

Skal de 85 pct. forstås sådan, at det er 

85 pct. af dem vi kategoriserer som 

1´ere? og det samme må så gælde i for-

hold til udbetaling af de sidste 40 pct.? 

 

Ja, resultatkravet er bundet op på job-

formidler og indsats for de borgere, der 

kategoriseres som 1’ere (gruppe 1) i 

projektet. 

Hvis kommunen ansøger om mindre end 

maksbeløbet, kan vi så også inkludere 

tilsvarende færre borgere i projektet? 

 

Kommunen kan vælge at søge om færre 

penge end kommunens maksimale be-

løb. Men kommunen skal stadig inklu-

dere hele målgruppen i projektet. Kom-

munen har således ikke mulighed for at 

udvælge et mindre antal borgere til pro-

jektet end den opgjorte bruttomålgrup-

pe. 

 

Er der krav om medfinansiering i 

Frontrunner-projektet: Flere Skal Med 

2? 

Nej der er ikke krav om medfinansie-

ring.  

 

I vurderingen af ansøgningen lægges der 
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vægt på, at ansøger har lave sagsstammer 

for jobformidlere, når initiativet igangsæt-

tes, således at medarbejderens opgave-

mængde og sagsstamme matcher og giver 

mulighed for en tæt kontakt til borgeren. 

 

Må vi medfinansiere projektet? Kommunerne må gerne medfinansiere 

projektet. 

 

Såfremt vi modtager tilsagn om midler 

via Frontrunner-projektet, vil vi så ved 

opstarten af hovedprojektet skulle føre 

de borgere (og tilhørende tilskud) videre 

over i det hovedprojektet, eller bliver 

der en ren opstart med mulighed for at 

søge nye midler til nye borgere? 

 

Det er endnu ikke endelig fastlagt præ-

cis, hvornår hovedprojektet starter op 

eller hvilke krav, der kommer til at ligge 

i hovedprojektet. 

  

Kommunen skal overføre målgruppen til 

hovedprojektet, såfremt målgruppen er 

den samme. Samtidig vil I få mulighed 

for at ansøge om nye midler til hoved-

projektet fra Frontrunner-projektets 

afslutning. 

 

Stilles der særskilte krav til, hvorledes 

de ansøgte midler vil skulle bruges eller 

er det op til den enkelte kommune?  

 

Jf. puljeopslaget kan der ansøges om 

midler til: 

 Aflønning af jobformidlere 

(primær) 

 Aflønning af personale, herun-

der fra andre forvaltninger, der 

varetager social- og sundheds-

indsatser (fx helbredsmestring, 

børn- og familietilbud, mis-

brugsbehandling mv.) og/eller 

deltager i tværfaglige samtaler 

med borgerne i forbindelse med 

’step-up’. 

 Projektledelse (med henblik på 

at sikre vedvarende fokus, sty-

ring og fremdrift i projektet). 

 Revision 

 

 




