Integrationstræf 21:
Flere ind i arbejdsfællesskabet – find potentialerne
Mandag den 8. november 2021 på Hotel Comwell Kolding
9.00 Ankomst og morgenmad
9.30 Velkommen til Integrationstræf 21
Medlem af KL’s Arbejdsmarkeds og Borgerserviceudvalg Søren Steen Andersen, Borgmester i Assens Kommune (V)
Integrationstræfs ordstyrer: Redaktør og forfatter Sanne Gram Fadel, DR
9.50 Udlændinge- og integrationsministerens budskaber til kommunerne
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (A)
TEMA: Flere flygtninge og indvandrere i job
10.10 Debat: Alle skal bidrage – hvad skal der til?
Der er gang i hjulene igen i Danmark, og virksomhederne mangler arbejdskraft. På samme tid
står mange mennesker med ikke-vestlig baggrund uden for arbejdsmarkedet. Hvordan får vi
koblet de to udfordringer? Regeringen har netop lanceret udspillet ’Danmark kan mere I’,
som indeholder målet om, at alle borgere med et integrationsbehov vil blive omfattet
af en 37-timers arbejdspligt, og arbejdsmarkedets parter og KL har spillet ud med hver deres
forslag til styrket integration. På Integrationstræf lægges der op til debat om, hvad der skal til
for at lykkes, og hvordan det udføres i praksis. Lyt med når ministeren, en borgmester, arbejdsgiver og arbejdstager krydser klinger om en ny og styrket integrationsindsats.
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (A)
Medlem af KL’s Arbejdsmarkeds og Borgerserviceudvalg Søren Steen Andersen, Borgmester i Assens Kommune (V)
Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen, DA
Næstformand Ejner K. Holst, FH
10.40 Pause
Besøg standene
11.10 Potentialer for bedre integration
Reformkommissionen har til opgave at komme med løsningsforslag på en række komplekse
udfordringer, som årtiers reformpolitik ikke i tilstrækkelig høj grad har formået at tage hånd
om. En af udfordringerne er, hvordan flere mennesker med ikke-vestlig baggrund får tilknytning til arbejdsmarkedet. Formand Nina Smith givet et indblik i kommissionens perspektiver
på integration og bud på, hvordan en bedre integration kan være med til at forløse et arbejdskraftpotentiale.

Formand for Reformkommissionen, professor Nina Smith, Aarhus Universitet

TEMA: Tættere på job via sammenhængende indsatser
11.35 Arbejdet med helhedsorienterede indsatser i Gladsaxe Kommune
Gladsaxe har i en årrække tilbudt de mest udsatte familier i kommunen, herunder en stor del
med ikke-vestlig baggrund, en koordineret helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer.
Hør hvordan Gladsaxe kommune organiserer, prioriterer og finansierer helhedsorienterede
indsatser, og hvordan de i praksis arbejder helhedsorienteret med udsatte familier med ikkevestlig baggrund.
Økonomidirektør Nanna Krog-Meyer, Gladsaxe Kommune
Projektleder Pernille Præstmose Christiansen, Gladsaxe Kommune
Koordinerende sagsbehandler, Rie Donskov Grønbech, Gladsaxe Kommune
12.05 Blokerer vi selv for god integration?
Der er behov for brud med fastlåste måder at se etniske minoriteter på. Vi skal forstå hvilke
strukturelle vilkår, de kommer fra og hvilke mindset, de kommer med. Hvad kæmper de med
og hvad skal de kunne for at blive en del af fællesskabet? Er vi i stand til at spotte deres styrker? Ser vi tydeligt nok, hvordan vores egne begrænsninger blokerer for indsigten i mennesker, der er anderledes end os selv? Naderah Parwani kommer med eksempler på, hvordan vi
hver især kan opløse vores egne mentale forhindringer for at styrke gens idigheden i vores
samfund.
Autoriseret psykolog Naderah Parwani, In-Spirit - Psykologisk Center for Transkulturel Vækst og medstifter Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination.
12.30 Frokost
13.30 Sessioner – se beskrivelse på side 4
14.30 Pause
Kaffe og kage
TEMA: Samspil der lykkes
15.00 Fokus på effekter af den virksomhedsnære integrationsindsats – resultater fra
forskningsprogrammet EARN
Oplægget præsenterer de nyeste forskningsresultater fra EARN om, hvilke typer af virksomhedstilbud, som har de bedste effekter for forskellige målgrupper af borgere, herunder effekter fordelt på forskellige delbrancher, virksomhedstyper m.m. Oplægget vil give bud på, hvordan vi kan optimere effekter af især virksomhedstilbud ved at kombinere andre tilbud og ved
at målrette indsatsen mod bestemte (del)brancher.
Partner Lars Larsen, LG Insight
15.30 Sproglig opkvalificering af LAB-borgere
Manglende sproglige kompetencer er en af de største udfordringer for, at ikke-vestlige LABborgere kan indtræde på arbejdsmarkedet og der er behov for kreative løsninger. Næstved
Kommune arbejder med en model, hvor en sprogkonsulent ansat i beskæftigelsesafdelingen i

kommunen udvikler sprogplaner for LAB-borgerne. Sprogplanerne laves i et samspil mellem
den enkelte borger og interne samt eksterne interessenter.
Konsulent Mai Huniche, Team Virksomhedsservice, Næstved Kommune
Sprogkonsulent Lars Visnjic Jakobsen, Team Unge & Integration, Næstved Kommune
16.00 Afghanistan – her og nu
Hvordan er situationen lige nu for befolkningen i Afghanistan? Hvem er de afghanere, der er
kommet til Danmark? Og hvordan påvirker situationen herboende dansk-afghanere? Nagieb
Khaja er krigskorrespondent, dokumentarinstruktør og forfatter og er netop kommet hjem
fra Afghanistan, hvor han har dokumenteret Talibans overtagelse af Afghanistan. Nagieb vil
fortælle konkrete historier fra sine rejser til Afghanistan, og vil give råd til, hvad kommunale
medarbejdere skal være opmærksomme på i deres kontakt til herboende afghanere og de nytilkomne afghanske flygtninge.
Nagieb Khaja, krigskorrespondent, dokumentarinstruktør og forfatter
16.30 Tak for i dag

Sessioner – vælg en af følgende fire sessioner
1. Betydningen af forældres beskæftigelsesindsats – set i familieperspektiv

Den beskæftigelsesrettede indsats i en familie resulterer ikke kun i fremgang for forældrene, men kan have en afsmittende virkning på hele familiens udvikling og trivsel.
Københavns Kommune har opnået gode erfaringer med at styrke forældrenes beskæftigelsesindsats som led i en målrettet familieindsats på tværs af forvaltningerne i projektet ”Sammen om familien”. På sessionen kan du høre om, hvordan især beskæftigelses- og børneområdet konkret har arbejdet tæt sammen, for at forhindre bandekriminalitet gennem meningsfulde indsatser for både børn og voksne i marginaliserede
familier i Københavns Nord – og Nordvest kvarterer.
Teamleder Jeppe Rask Moustsen, Borgercenter Børn og Unge, Københavns Kommune
Ordstyrer: Souschef Camilla Marietta Kronborg, SIRI
2. Bliv klogere på ikke-vestlige minoritetsetniske kvinders beskæftigelsesbarrierer

og –potentialer
SIRI har udarbejdet en videnskortlægning, der udfolder aktuel bedste viden om ikke vestlige kvinders arbejdsmarkedstilknytning og centrale opmærksomhedspunkter for
tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatser. Kortlægningen giver indblik i, hvilke forhold, der kan påvirke målgruppens beskæftigelsesmuligheder, herunder forhold, der
relaterer sig til kvinderne selv, deres nære relationer og sociale netværk, samt de institutionelle og samfundsmæssige rammer, de indgår i. I denne session præsenteres hovedpointerne fra kortlægningen og Helsingør vil dele deres erfaringer med at arbejde
beskæftigelsesrettet med målgruppen.
Specialkonsulent og Ph.d. Rana Sérida, SIRI
Projektleder Nora Berisha, Helsingør kommune
Ordstyrer: Specialkonsulent Anja Weber Stendal, SIRI
3. Unge i bæredygtig beskæftigelse

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom har udviklet en række virksomme metoder til at få unge med flugterfaringer mellem 18 og 30 år i beskæftigelse og uddannelse. Indsatserne er centreret omkring en stærk funderet ung-til-ung tilgang, mødet
om et fælles tredje og et gennemgående fokus på de unges potentialer. Sessionen vil
bl.a. byde på et møde med deltagere fra projektet ”Makker-par”, som er en 1:1 ordning, hvor to unge samarbejder om vejen til bæredygtig beskæftigelse samt en åben
dialog om, hvordan DFUNKs metoder kan inspirere kommunerne.
Direktør Natasha Al-Hariri, DFUNK
Projektleder Ida Hindbo, DFUNK
Ordstyrer: Specialkonsulent Rie Martens, KL
4. Virksomhedssamarbejde i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Sessionen har fokus på, hvordan det virksomhedsrettede samarbejde i beskæftigelsesindsatsen kan understøttes og udvikles med henblik på at skabe gode match og et varigt samarbejde. Metoder og viden fra projekt Integrations- og beskæftigelsesambassadører vil blive præsenteret og deltagerne vil få inspiration til, hvordan virksomhedsvendte indsatser kan planlægges og gennemføres sammen med arbejdsgiver og borger.
Med afsæt i ovenstående ramme vil sessionen lægge op til gruppedrøftelser om virksomme greb, udvikling og kvalificerede tilgange i den virksomhedsrettede indsats på
integrationsområdet.

Specialkonsulent og IBA-projektleder Nanna Schramm Danielsen, SIRI
Integrations- og beskæftigelsesambassadør Lise-Lotte Buus Jensen, Jammerbugt kommune
Laboratorieleder Kia Boe Andreasen, Eurofins VBM Laboratoriet, Aabybro
Ordstyrer: Redaktør og forfatter Sanne Gram Fadel, DR

