
Ukrainere i job

” På samme side af bordet ”



Frederikshavn Kommune i 
runde tal

Befolkning:
59.100 borgere
5.700 med udenlandsk herkomst (10%)

20.000 fuldtidsbeskæftigede
2.500 med udenlandsk herkomst (12%)

Største brancher:
Offentlige institutioner
Industri
Bygge og Anlæg
Turisme



Hvad ser vi ind i?

Flere ældre

Faldende børnetal

Arbejdsmarked kendetegnet ved sæsonbeskæftigelse

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Modtagelse af ukrainere

Nye medborgere i lokalsamfundene

Efterspurgt arbejdskraft for virksomhederne



Asylcenter – En helt ny 
opgave

Busser med ukendt antal fordrevne ukrainere

Indlogering – Basale behov som logi, mad og 

sundhedshjælp

Hjælp fra frivillige organisationer



Integrationsindsatsen

En helt ny gruppe borgere, der er efterspurgt af 

virksomhederne

MEN …. 

Sproglige barrierer 

Kvinder flygtet med børn

Kulturelle forskelle

Opgaven er:

Afdækning af kompetencer

Match med virksomheder

Sprogskoleforløb



300+ nye medborgere fra 
Ukraine

338 ukrainere med ophold efter særlov

- 206 voksne (+16 år) – heraf 158 kvinder

- 132 børn

September 2022

69 personer i job (= 49% beskæftigede jf. STAR måling)



Ukrainere i job
- et stærkt samarbejde mellem virksomheder i Skagen/Aalbæk og Frederikshavn Kommune



SCANDIG PELAGIC 

4 moderne produktionsenheder 

3 på havnen i Skagen og 1 i Ålbæk 

Årligt håndterer vi omkring 100.000 ton sild

Vores primære produktion er ferske, frosne og marinerede 

sildeprodukter

Virksomheden

Lidt om Scandic Pelagic

Produkter



Personalesammensætning

Faglærte og ufaglærte

På SCANDIC PELAGIC beskæftiger vi omkring 220 

til dagligt, og ca. 300 personer i højsæsonen

Fordelingen mellem faglærte og ufaglærte:

Faglærte 31 %

Ufaglærte 69 %

Beskæftigede 



Fiskeindustriens udfordring 
Generationsskifte

Ønskescenariet
14 % af vores medarbejdere er 30 år eller under

Virkeligheden
56 % af vores medarbejdere er 55 år og derover



Yderområdets udfordringer

Vi har alvorlige rekrutteringsudfordringer, specielt af unge som 
fraflytter, og søger mod storbyen og uddannelse

Vores udfordring knytter sig ligeledes til virksomhedernes placering

Mangler egnede kandidater (sprog og arbejdsparathed) 

Manglende mulighed for bosætning 



Hvordan startede det?
Etablering af samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og virksomhederne i  Skagen og Aalbæk 

Et kald til 
samarbejde…

Formålet var at skabe et tættere 
samarbejde og dialog mellem parterne,  

hvor vi sammen udvikler og understøtter 
udfordringer med rekrutteringen til 
virksomhederne i Skagen/Aalbæk



Fælles initiativ for Skagen / Aalbæk 
Vi har gjort det før, vi gør det igen

Scandic Pelagic er en af 12 virksomheder i Skagen og Aalbæk der er gået sammen om en håndsrækning til 
Ukrainske borgere i Frederikshavn Kommune, ved at bla. at tilbyde dem job

Tanken er, at vi ved at stå sammen styrker indsatsen og  hjælper hinanden med de udfordringer, der kommer. 
Under mottoet;  Det er vigtigt at holde hovedet koldt og hjertet varmt, på samme tid, for at løse opgaven 



Netværket 
Netværkets fælles udfordringer og løsninger

• Løbende vidensdeling

• Løbende informationsmøder for de evt. kommende 
medarbejdere på virksomhederne

• Jobmatch (kortlægning af kompetenceprofiler og ”jobopslag” 

fra de involverede virksomheder)

• Tolkeservice 

• Fælles danskundervisning og kulturformidling, 
herunder intro til det danske arbejdsmarked

• Specifik virksomhedsforlagt undervisning

• Fælles løsninger på udfordringer, som udbetaling af 
løn, pension og lign.

Vi holder netværket ”varmt”

• Vi er i løbende kontakt med hinanden

• Der udsendes nyhedsbrev med status på opgaven og 
praktiske information 

• Ingen er længere væk, end et telefonopkald 



Danskundervisning 
Manglende danske sprogkundskaber udgør en stor udfordring for virksomhederne, 

sammenholdt med ringe engelskkundskaber - i vores virksomhed taler vi primært dansk

Fælles setup på virksomheden
Der undervises pt. 2 gange om ugen på henholdsvis dag- og aftenhold
Alle vores ukrainere tilbydes endvidere fjernundervisning

Fælles tolk
Kommune og virksomhederne i projektet stiller tolk til rådighed ved jobstart - bla til udfyldelse af ansættelsespapirer og
ved træning i opgaver

Fælles undervisning inden jobstart
De fleste virksomheder i projektet er i fødevareindustrien, og her har vi samlet undervisningen i bla. fødevaresikkerhed
og hygiejneregler, støttet af tolk



IGU 
Integrationsgrunduddannelsen over to år, giver os mulighed for at kombinere ansættelse med
undervisning som mere sprogundervisning, erhvervsrelevant og faglig opkvalificering o.l.

Vi sikrer dermed fastholdelse af vores nye ukrainske medarbejdere i en periode med mindre
arbejde/hjemsendelse, hvor vores medarbejdere typisk går på understøttelse

Et lille men, uddannelsen henvender sig kun til flygtninge i alderen 18-40 år, og ca. 43 % af de ukrainske

borgere er 40+, og dem kan vi komme til at efterlade i en økonomisk klemme, da de ikke er tilknyttet en
fagforening, og de betragtes ydelsesmæssigt som gifte/samlevende selv om ægtefællen er i Ukraine.



Udenfor arbejdstiden 

Vi har som virksomhed i vores del af kommunen også et socialt
ansvar for at være med til at fylde børnehaver og skoler op!

Vi har doneret et større beløb målrettet vores nye borgere, som
skal være med til at understøtte de behov som ikke er dækket af
kommunen og som kan styrke deres tilknytning til vores område
– en opgave som vi løfter i samarbejde med Frederikshavn
Kommune og civilsamfundet/de frivillige.



Kan det betale sig?

Afslutningsvis - hvordan lykkedes samarbejdet? 

Det krævede blot et kald         …. og en som tog røret 

At vi satte os på samme side af bordet 

Etablering af den gode relation

Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne

Den gennemsnitlige beskæftigelse på landsplan 

for vores ukrainske borgere er ca. 52 % 

Beskæftigelsen under vores projekt?

65 % af de jobklare ukrainere bosat i Skagen og 

Aalbæk, er i august i job!

Nogle af de ledige har været i sæsonjobs, og 
dem hjælper vi i netværket i andre jobs i 
området, hvor det er muligt.



Væsentlige pointer
Pragmatiske løsninger – de muliges kunst

Som kommune har vi ikke selv løsningen – men vi er en 

vigtig medspiller og skal udvise stor fleksibilitet

Frivillige organisationer, civilsamfund og virksomheder 

har taget stort medansvar for opgaven

Det er en fælles udfordring – vi er på samme side af 

bordet

Vigtig med gode relationer mellem kommune og 

virksomheder

Kommunen er den understøttende hånd


