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SÅDAN FÅR DE BEDSTE 

KOMMUNER FLYGTNINGE I JOB
Partner Lars Larsen, LG Insight

Integrationschef Bethina Danielsen, Kolding Kommune

Centerleder Dina Haffar Wolf, Frederiksberg Kommune

Ordstyrer: Medlem af KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, byrådsmedlem Thor Temte, 

Næstved Kommune



Eksemplariske ”ur”-modeller/metoder …

▶ Beskæftigelsesfaglige modeller – ”44point=job”, jobtrappen, job-

pakker, branchepakker, virksomhedscentre m.m.

▶ Familiestøtte – VIA i Roskilde, ”Hele familiens integration” i Assens 

Kommune, familiekonsulentordningen m.m.

▶ Helbredsmæssige indsatser – Helbredsafklarende teams, 

MindSpring, 

▶ Civilsamfundsindsatser – bydelsmødre, brobygning til foreningsliv, 

Venner-Viser-Vej, erhvervsmentorer osv.
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Sådan får de bedste 

kommuner flygtninge i job

Jobcamp 2018



Om EARN (Economic Assimilation Research Network)

Formålet er at dokumentere og sprede viden om effektfulde 

integrationsfaglige modeller og metoder
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Virksomme integrationsindsatser

▶ Kommunerne arbejder mere virksomhedsrettet – der er mere 

intensitet i virksomhedstilbud, virksomhedsmodeller m.m.

▶ Tydeligt arbejdsmarkedsperspektiv – der etableres strukturerede 

forløb målrettet lokale jobåbninger med lave indgangsbarrierer

▶ Kommunerne (for)søger at kombinere danskuddannelse med især 

virksomhedstilbud (”erhvervsskolepædagogikken”)  

▶ Civilsamfundsstrategier indgår i stigende grad som en 

understøttende beskæftigelsesfaglig indsats

▶ Fokus på helbredsmæssige forhold og behov for en tværfaglig 

indsats (sundhed, social/handicap, familie m.m.)
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Et særligt fokus på kvinder

De bedste kommuner har:

▶ Har samme beskæftigelsesindsats for kvinder og mænd

(herunder krav, forventninger og praksis for sanktionering) 

▶ Arbejder med specialiserede tilbud til kvinder 

(f.eks. barselsklubber, mødregrupper, sundhedstilbud m.m.).

▶ Har fokus på familiestøtte

(f.eks. rådgivning om hverdagsplanlægning, roller/-ansvar i familien, 

ligestilling, familiens støtte ift. job m.m.)

▶ Arbejder med arbejdsmotivation, arbejdsidentitet og kulturforståelse 

for det danske arbejdsmarked.

▶ Arbejder med sygdomsforståelse, sygdomshåndtering m.m.
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Flere flygtninge i arbejde og uddannelse

JobCAMP Aalborg

November 2018 



Tro flytter bjerge 

FLERE FLYGTNINGE I ARBEJDE OG UDDANNELSE



Grundholdning

Flygtninge er ledige på lige fod med andre ledige 

Flygtninge udgør en del af arbejdsstyrken og er et arbejdskraftpotentiale 

Vi tror på at der er en plads til alle på arbejdsmarkedet 

Vi er optaget af borgerens centrum – det er her vi finder svaret 
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Værktøjskassen 

1. Asylfasen skal bruges til kompetenceafklaring og udarbejdelse af CV (Talent 

management – Udarbejdelse af cv og informationsmøder) 

2. Tidlig jobdebut i brancher med mangel på arbejdskraft (branchepakker, business 

training) 

3. Dansk læres bedst ude på virksomhederne (Job og sprog går hånd i hånd) 

4. Fokus på arbejdspladskultur (Aperian Global)

5. De unge skal i uddannelse – uddannelsespraktik 

6. Øge deltagelsen i civilsamfundet (borgerbudgettering, velkomstdage, 
integrationspuljen) 
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Organisering 

Sproglærere fra Sprogskolen – beskæftigelsesforløb og 
sprogtræning på virksomhederne 

Jobrådgivere 

Jobkonsulenter 

Kurs, koordinering, commitment – gensidig afhængighed 
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Indsatser 

Målrettede forløb mod brancher med mangel på arbejdskraft

Fokus på værdien af et kvalificeret CV

Jobsøgning 

Kompetenceudvikling sprogligt, fagligt og socialt 

Arbejdspladskultur – bygge bro mellem kulturer – nye 
handlemuligheder 

Fokus på ordinære timer – bygge op via hybrid praktikker

IGU som middel til at nå målet 

Efterværn – beskæftigelse og sprog  

Fokus på uddannelse, opkvalificering og efteruddannelse 

Barselshold – vedligeholdelse af kompetencer 

Cykelprojekt – øger muligheden for at tage et job 

FLERE FLYGTNINGE I ARBEJDE OG UDDANNELSE



Andre målgrupper 

(det ligger i tilgangen) 

Indsats for borgere fra Skovparken og Munkebo (Boligområder 
på Ghettolisten) 

+

Alle andre målgrupper hvor der er sproglige og kulturelle 
udfordringer 
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Kontaktoplysninger 

Bethina Danielsen

Integrationschef 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

Kolding 

29655022

Beld@kolding.dk

FLERE FLYGTNINGE I ARBEJDE OG UDDANNELSE 

mailto:Beld@kolding.dk


Sådan får Frederiksberg Kommune 
flygtninge (og andre) i job

CENTER FOR INTEGRATION
jobCAMP 18



Hvordan går det?







Frederiksberg Kommune:  
Bedst i klyngen ift. at få flygtninge i job 



Integrationsgrunduddannelse (IGU): Top 4

• Registrerede IGU-forløb,  
juni 2017- sept. 2018,  
Integrationsbarometeret.

• Frederiksberg ligger i top 4: 
51 IGU-forløb



Hvorfor går det godt?



Tre grunde

1. Højkonjunktur

2. Job-i-fokus,  Branchepakke-modellen og IGU

3. Medarbejdere med fælles sprog og mål



– for alle målgrupper!”

Det er virksomhedernes efterspørgsel efter 

arbejdskraft, der er bestemmende for indsatsen.
”



Frederiksbergmodellen 
– den gode modtagelse 



BRANCHEPAKKER
UDFORDRING 
Flere brancher har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft og samtidig har vi en større gruppe 
af borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

BRANCHEPAKKER 
Branchepakkeforløbet bygger på den erfaring, at den bedste og hurtigste vej tilbage til 
arbejdsmarkedet er via virksomhedsrettet aktivering i brancher med gode jobmuligheder. 

Forløbet kort:

A. Kort introduktion af borgeren til forskellige udvalgte brancher

B. Borgeren vælger én branche og deltager i tre virksomhedsforløb hos en eller flere 
virksomheder inden for den valgte branche. 

C. Virksomhedsforløbene giver borgeren de branchespecifikke kvalifikationer, som sikre at et job 
kommer inden for rækkevidde.

MÅL 
Branchepakkerne skal være med til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne samt 
hjælpe borgere hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet.



Fem brancher

Transport og Lager



• Mange profiler, men fælles sprog og mål
• Samme indsats og vej frem uanset borger
• Uanset om borgeren snakker med sin 

jobkonsulent, velkomstvært eller evt. mentor
• Én målrettet og ens plan for alle, men….

• ”Dit første job er ikke dit sidste job”

Fælles sprog og mål







Fra flygtninge til andre ledige: 
Resultater og læring



Branchepakker for kontanthjælpsmodtagere

• Henvist 358 borgere i alt  til      
branchepakkeforløb

• Både job- og aktivitetsparate på 
kontanthjælp



Branchepakker for kontanthjælpsmodtagere

Op til 70 pct. af de borgere, der har 
gennemført undervisning og første 
praktikforløb, er kommet i job eller 

uddannelse



6 ugers 
jobforberedende 

forløb

(3 dage om ugen)

13 ugers deltidspraktik 
i virksomhed

1 dags undervisning 
hver uge med 
Bydelsmødre

3 ugers undervisning 
og afrunding med 

Bydelsmødre

(2 dage om ugen)

• Baseret på 
Bydelsmødre-
konceptet og dets 
metoder

• Viden om samfund, 
sundhed, familieliv, 
arbejdsmarked og 
social arbejdskultur

• Min. 5 
virksomhedsbesøg

• Virksomhedspraktik 
med fokus på reel 
opkvalificering og 
kompetenceløft

• Samarbejde etableres 
med 
rekrutteringsvirksom
heder

• Afsluttende forløb 
for de kvinder, der 
ikke er kommet i 
beskæftigelse

• Fokus på kvindens 
handleplan 
fremadrettet

DANSKUDDANNELSE 2 – 4 DAGE OM UGEN

”Kvinder i job” på tværs af fire målgrupper!



”Kvinder i Job”: Foreløbige resultater

17 kvinder i gang, heraf er:
• 8 borgere parate til IGU-stillinger og 3 har fået 

tilbud om konkrete IGU-job
• 9 borgere begyndt i praktik
• 3 sygemeldt



Hvad nu hvis?

- Et tankeeksperiment



En årlig besparelse på….

3,4 mia. kr. 



EKSTRA SLIDES



Modelfoto



Modelfoto



Flygtninge og familiesammenførte på 
Frederiksberg får job

Hele landet 38,7

Dragør 46,9

Frederiksberg 60,2

Furesø 45,9

Hillerød 38,8

Lejre 31,4

Roskilde 41,1

Skanderborg 37,9

Solrød 45,8

Klyngen 41,1

Aug 2018

Tabellen viser andelen af flygtninge og familiesammenførte, 
som er ankommet i 2015 og som er i job. Kilde: Jobindsats.dk



Hvad nu hvis? Beregning af tankeeksperimentet

Hele landet Aug 2016 Aug 2017 Aug 2018 Udvikling

Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 33.953 37.116 38.054 12 %

Personer på integrationsydelse (omfattet af I-program) 20.133 17.170 11.472 - 43 %

Andel Fly og Fam på ydelse 59 % 46 % 30 % - 49 %

Hele landet Aug 2016 Aug 2017 Aug 2018 Udvikling

Antal kontanthjælpsmodtagere 90.384 82.176 74.496 - 18 %

Andel af arbejdsstyrken 3,2 2,9 2,7 - 16 %

Antal hvis samme udvikling som Fly og Fam 90.384 45.952 - 49 %
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Frokost

› Frokosten foregår i:

› Foyer – foran plenum

› Papegøjeburet – 1. sal

› Restaurant Papegøjehaven – stuen

Vi ses i plenum kl. 13.15 – husk at besøge standene


