BRN-Sekretariatsledelsen 30. april 2020

BRN-Sekretariatet foreslår, at der reserveres et samlet rammebeløb til indsatsen for højtuddannet
arbejdskraft på 450.000 kr. i en tre-årig periode fra medio 2020- medio 2023, der kan anvendes til
godkendte Vækst via Viden 2.0. aktiviteter og supplerende BRN-indsatser vedr. studiejob.
De foreløbige (april 2020) forventninger til fordeling af beløbet og overslag på udgifter er således:
Foreløbigt estimerede udgifter/fordeling
Godkendte VVV2.0. aktiviteter
Caseplatform, udvikling og drift
Restbeløb, der reserveres til diverse
godkendte VVV 2.0. aktiviteter
BRN supplerende indsatser vedr. studiejob
Samarbejde om delebilsordning
Studentermedhjælper
(7,4 timer/ugentligt)
I alt

2020 (6 mdr.)

2021

2022

2023 (6 mdr.)

39.000
24.000

4.000
72.000

4.000
72.00

2.000
11.000

13.000
24.000

26.000
48.000

26.000
48.000

13.000
24.000

100.000 kr.

150.000 kr.

150.000 kr.

50.000 kr.

Herunder kan du læse mere om de angivne posteringer og forslag i tabellen.

En af de aktiviteter, som fremgår af den godkendte projektbeskrivelse for Vækst via Viden 2.0., er
udarbejdelsen af en markedsføringsplatform med cases til fælles brug blandt samarbejdspartnerne og
målgrupperne selv. På platformen indsamles og kategoriseres cases med historier om det gode match ml.
højtuddannede og virksomheder. Der udvikles en løsning på platformen, der gør det muligt at udsøge
relevante cases ud fra en række definerede kategorier; eksempelvis branche, geografi, jobindhold
(opgaver), størrelse på virksomhed, udbytte af ansættelse, mv.
På den måde skabes de bedst mulige forudsætninger for at finde en inspirerende case, som passer til
brugerens behov. I første omgang samles historier fra samarbejdspartnere, men på sigt forventes det at
der også vil være gode cases fra hele Danmark. Caseplatformen ventes også at henvise til
StudiejobNordjylland.dk, som et af flere ‘call to action’.
Erhvervshus Nordjylland er leadpartner på opgaven og er sammen med en studentermedhjælper allerede i
gang med at udvikle platformen. Der ventes følgende udgifter; engangsomkostningen til at færdigudvikle
case-platformen estimeret til ca. 35.000 kr. samt årlige driftsomkostninger (hosting, fejlrettelser mv. ) til
2000-4000 kr. årligt. Timer og medarbejderressourcer, som Erhvervshuset og øvrige projektpartnerne
derudover ligger i opgaven afholdes, som med øvrige Vækst via Viden aktiviteter, inden for hver
organisations eksisterende rammer.
Som nævnt i sagsfremstillingen, vil der være enkelte aktiviteter i projektet, som stadig er under udvikling,
men hvor der er behov for at sikre en økonomisk ramme til f.eks. tekniske løsninger, markedsføring,
produktion af materialer m.m. eller andet, som kan understøtte det fælles arbejde. For at imødekomme
dette, foreslås der afsat en buffer/restbeløbet fra rammebeløbet, som kan anvendes til dette formål, som
arbejdet i projektet skrider frem.
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Cand+ har sidste år stået bag et pilotprojekt i samarbejde med Energiselskabet OK og Aarhus Universitet,
der handler om at stille en delebil til rådighed for studerende med henblik på at de kan påtage sig
studiejob i hele Midtjylland – også i de områder, hvor den offentlige transport ikke dækker særlig godt.
Dette har fremmet de studerendes mobilitet og har sikret virksomheder mulighed for at samarbejde med
en studerende. Erfaringerne fra Århus hidtil har vist, at de studerende er villige til at transportere sig 30–75
min. fra uddannelsesbyen til et studiejob, hvis de har en bil til rådighed. 12 studerende har i prøveperioden
brugt bilen til og fra arbejde i 10 forskellige midtjyske virksomheder. Der opjusteres nu med en ekstra bil i
Århus.
Aalborg Kommune v. Jobcenter Aalborg og Cand+ har primo 2020 været i dialog om en lignende ordning
med base i Aalborg og med henblik på at sikre at studerende motiveres til at tage studiejobs i hele
Nordjylland. Aalborg Kommune har inviteret AAU, UCN og BRN med til dialog om en mulig
samarbejdsmodel med henblik på at blive partnere i samarbejdet.
BRN-Sekretariatet finder det relevant at afprøve effekterne af en delebilsordning da mange af vores
samarbejdspartnere på de afholdte Vækst via Viden workshops sidste år pegede på at netop de praktiske
aspekter f.eks. geografiske og økonomiske, ofte opleves som en væsentlig barriere for at få skabt flere
match ml. studerende og nordjyske virksomheder.
Der pågår stadig arbejde med at finde den rigtige samarbejdsmodel. Der er dog foreløbigt følgende
overvejelser:
•
•
•

•
•

bilen placeres centralt i Aalborg og vil frit kunne benyttes af alle studerende på en videregående
uddannelser, primært fokus AAU og UCN
Periode: 3 år, medio 2020 – medio 2023
Forventede resultater: ikke endeligt fastlagt. Der arbejdes på hvilke succeskriterier/forventede
effekter, der skal være for aftalen. Det kan f.eks. omfatte antal studerende, der benytter bilen, antal
opslåede eller nyetablerede studiejob, der besættes med en kandidat (grundet muligheden for
delebil). Delebilen skal overordnet give de studerende viden om virksomheder og jobmuligheder i hele
Nordjylland og håbet er, at dette på sigt vil understøtte en større grad af mobilitet hos de
færdiguddannede. De endelige succeskriterier vil være klar til direktionsmødet.
Pris: Ikke endeligt fastlagt. Partnerne deles om omkostningerne.
Forventet medfinansiering BRN: ca. 26.000 kr. årligt, 78.000 kr. i alt for den 3 årige periode.
Cand+ står for alt det praktiske omkring bilen og booking heraf. Løbende evaluering ift. resultater.
Mulighed for justeringer eller at opsige aftalen.

BRN har løbende haft stort fokus på etablering af offentlige og private studiejobs idet mange
undersøgelser peger på studiejob som en væsentlig trædesten til det første job.
BRN-sekretariatet finder det derfor relevant, at BRN også bidrager til denne dagsorden i egen organisation
med ansættelse af en studentermedhjælper i regi af sekretariatet. Studentermedhjælperen kan bistå
sekretariatet med forskelligartede opgaver inden for indsatsområderne, men vil have faste arbejdsopgaver
og særligt fokus på BRN’s indsatser for studiejob. Dette også for at få en medarbejder fra en af
målgrupperne, der kan bidrage med nye og målgrupperelevante perspektiver til arbejdet.
Det gælder f.eks. opsøgende arbejde og udarbejdelse af casehistorier, markedsføring af fordelene ved
studiejob overfor relevante målgrupper, varetagelse og løbende opdatering af StudiejobNordjylland.dk og
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tilhørende facebook side, sørge for kobling til den nye caseplatform og øvrige Vækst via Viden indsatser
(herunder kontinuerlig opmærksomhed på relevante events og aktiviteter hos samarbejdspartnere) samt
dialog med kommuner/regionen og samarbejdspartnere om evt. behov for materialer til fælles brug.
Studentermedhjælperen foreslås indledningsvist ansat til 7,4 timer ugentligt, som kan fordeles over en
eller flere dage -afhængig af opgaver og muligheder ift. uddannelse. Ved en timeløn på 125 kr. i timen
vurderes det, at en årlig ramme i omegnen af 48.000 kr. vil være passende.
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