
 

 

 

Integrationstræf 22 – Når verden forandrer sig 
 

Mandag den 28. november 2022 på ODEON, Odense 

 

9.00 Ankomst og morgenmad 
 

9.30 Velkommen og KL’s budskaber til kommunerne  
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Peter Rahbæk Juel, borgmester i 

Odense Kommune 

 

9.40 Velkommen til Integrationstræf 22 
Dagens ordstyrer: Direktør Muneeza Rosendahl, Foreningen Lige Adgang  

 

9.50 Flygtningekriser gennem tiden – hvad kan vi lære af dem?  
Tidl. generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm giver et oprids af de sidste knap 

50 års flygtningekriser helt tilbage til de vietnamesiske bådflygtninge og frem til de fordrevne ukra-

inere i dag. Hvordan har Danmark taget imod flygtninge gennem tiderne, og hvordan har de for-

skellige flygtningegrupper påvirket samfundet? Andreas Kamm reflekterer også over den nuvæ-

rende flygtningekrise, og kommer med sit perspektiv på, hvad vi kan lære af tidligere tider. 

Tidl. generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm, bestyrelsesformand for Institut for 

Menneskerettigheder samt forfatter  

 

10.20  Status på integrationen i Danmark 
Forskningsprofessor Jacob Nielsen Arendt fra ROCKWOOL Fonden giver en status på, hvordan 

det går med integrationen i Danmark. Hvad siger den eksisterende viden, der skal til for at få flygt-

ninge i job og for at lære dansk, og hvordan kan vi bruge den opnåede viden i den nuværende 

situation med fordrevne ukrainere. Hvad ved vi om ukrainerne, og kan vi forvente, at den positive 

beskæftigelse fortsætter? 

Forskningsprofessor Jacob Nielsen Arendt, ROCKWOOL Fonden 

     

10.50 Pause 

 

11.20 Arbejdskultur i Ukraine og Danmark – hvordan sikrer vi gode jobmatch? 
Tusindvis af ukrainere har allerede fået job i Danmark, og allerede før krigen var der ukrainere 

med job her i landet og danskere med job i Ukraine. Vi har samlet en række personer med erfarin-

ger med arbejdskultur i begge lande, som fortæller om, hvordan de har oplevet mødet mellem  

ukrainsk og dansk arbejdskultur. Hvor kan der opstå konflikter og misforståelser imellem dansker-

nes og ukrainernes måder at gå på arbejde? Og hvad skal man være opmærksom på, når man 

ønsker at skabe det bedst mulige match mellem borger og virksomhed? 

Jonas Skovrup Christensen, dansker i Kyiv  

Tanya Krog, ukrainer i Danmark samt frivillig i Aid Ukraine Denmark (oplægget er på engelsk)   

Jesper Lindholt, ejer af it-virksomheden Livatek i Ukraine 

Produktionsleder Lykke Andersen og fabrikschef Johnny Engberg, Odense Marcipan   

 

12.20 Frokost  
 



 

 

 

13.20 Helhed over enhed – Ukraineindsatsen i Vesthimmerland Kommune 
Vesthimmerland Kommune har en fælles og afstemt indsats på tværs i kommunen om modtagelse 

og integration af ukrainske flygtninge. Indsatsen er båret af troen på, at en før -tidlig indsats beta-

ler sig. Kommunen arbejder ud fra kodekset: ”Keep it simple – Gør det der giver mening – Husk vi 

arbejder med mennesker.” Nærhed, forståelse og en håndholdt tilgang har været vigtige hjørne-

sten i kommunens ukraineindsatser, og erhvervslivet har spillet en central rolle i at lykkes både ift. 

beskæftigelse og de menneskelige aspekter af indsatsen. 

Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef Lone Lollesgaard, Vesthimmerland Kommune 

 

13.40 Gå til sessioner 
 

13.50  Sessioner – se beskrivelser på side 3: 
 

1. Kvoteflygtninge – en særlig modtagelsesindsats 

2. Digitale muligheder i sprogindsatsen 

3. Rekruttering til sundheds- og ældreområdet 

4. Introduktion til arbejdet med negativ social kontrol i beskæftigelsesindsatsen 

5. Ledelse af et fagområde i forandring (kun for kommunale ledere med personaleansvar) 

 

14.30 Pause 
 

15.00 Integrationsfaglighed og motivation i et kompliceret arbejdsfelt  
At arbejde på integrationsområdet byder ofte på rutsjeture. Antallet af flygtninge går ned og op, 

organisationen ned- og opskaleres, man er vidne til mange skæbnefortællinger, og samtidig er det 

et felt med høj politisk bevågenhed. Hvorfor er det vigtigt at holde fast i integrationsfagligheden, 

og hvordan bevarer man gejsten og motivationen som leder og medarbejder på dette felt, hvor 

bølgerne ofte går højt, og hvor der ofte sker ændringer i bl.a. politisk fokus eller organisationen 

som følge af få eller mange flygtninge? 

Organisationskonsulent Anders Valentin Bager, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 

Funktionsleder Marit Risdahl, Rebild Kommune  

 

15.45 Hjernen og arbejdsglæden  

 Hvorfor er arbejdsglæden det vigtigste, vi mennesker har? Og hvor i hjernen sidder arbejdsglæ-

den? Forfatter og hjerneforsker Peter Lund Madsen afslutter dagen med at gøre os klogere på, 

hvordan hjernen fungerer, når det kommer til motivation, forandringer og arbejdsglæde. Og hvor-

dan alt dette egentlig hænger sammen med krybdyrhjernen og menneskets basal motivation  

Hjerneforsker og forfatter Peter Lund Madsen 

 

16.15 Tak for i dag 
Dagens ordstyrer Muneeza Rosendahl 

 

  



 

 

 

Sessioner – vælg en af følgende: 
 

1. Kvoteflygtninge – en særlig modtagelsesindsats 

Halvdelen af landets kommuner har modtaget eller står overfor at modtage congolesiske FN-kvoteflygt-

ninge fra flygtningelejre i Rwanda. Denne opgave adskiller sig, da flygtninge har brug for en mere intensiv 

støtte end andre flygtninge, særlig i den første tid. Aarhus Universitet er i gang med et forskningsprojekt, 

som skal give os ny viden om modtagelsen af kvoteflygtninge, og har sammen med samarbejdspartneren 

Dansk Flygtningehjælp interviewet mange af de kommuner, som har modtaget FN-kvoteflygtninge og en 

række congolesiske flygtningefamilier. På sessionen inviteres til erfaringsudveksling baseret på korte op-

læg om de første indsigter, herunder anbefalinger til kommunernes modtageindsats. Sessionen er primært 

for kommuner, som har modtaget eller har fået besked om, at de skal modtage FN-kvoteflygtninge. 

Professor Mikkel Rytter og adjunkt Emilie Lund Mortensen, Institut for Antropologi, Aarhus Universitet  

Seniorrådgiver Mads Ted Drud-Jensen, Dansk Flygtningehjælp 

 

2. Digitale muligheder i sprogindsatsen 

Digitale sprogtilbud tog nogle store skridt fremad under corona-nedlukningerne, hvor både sprogcentre og 

civilsamfund har udviklet nye løsninger. De fleste sprogcentre arbejder med online danskundervisningstil-

bud, som er fleksible og effektive for personer, der fx er i job eller af andre grunde er udfordrede ift. fysisk 

fremmøde. På sessionen zoomer vi ind på potentialerne i de digitale værktøjer, og sprogcentret Speak vil 

bl.a. præsentere deres nye mobillæringsværktøj til borgere med svagere IT-kompetencer. Røde Kors vil 

præsentere Sprogland, som er et online samtaletilbud til unge og voksne over 16 år. I Sprogland kan alle, 

der har behov for at træne og forstå det danske sprog, booke en frivillig sprogtræner. Det kan fx være en 

”fagfrivillig”, der hjælper med arbejdsrelaterede termer indenfor sundheds – og omsorgsområdet og flere 

relevante brancheområder er på vej.  

Direktør Lisbet Winther, Speak  

Programleder Nynne Reenberg, Røde Kors Sprogunivers 

Ordstyrer: specialkonsulent Jasper Voigt Møllebro, KL 

 

3. Rekruttering til sundheds- og ældreområdet 

Der er massiv mangel på arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, og flygtninge og indvandrere kan 

med fordel tænkes ind som en del af rekrutteringsudfordringen. Aarhus Kommune og SOSU Østjylland har 

indgået et samarbejde om at gennemføre opkvalificeringsforløb for flygtninge indenfor sundheds- og æld-

reområdet, med særlig fokus på de nye ukrainske flygtninge. På sessionen præsenteres baggrunden for 

forløbet, elementer i det konkrete opkvalificeringsforløb samt de første erfaringer og resultater. På sessio-

nen er der også mulighed for at drøfte egne erfaringer med og potentialer for rekruttering til sundheds - og 

ældreområdet. 

HR-chef Helle Rasmussen, Aarhus Kommune   

Juridisk konsulent Louise Christensen, Aarhus Kommune 

Strategisk projektudvikler Lise Knokgård, SOSU Østjylland 

Ordstyrer: direktør Muneeza Rosendahl, Foreningen Lige Adgang  

 

4. Introduktion til arbejdet med negativ social kontrol i beskæftigelsesindsatsen 

En lang række kommuner er fortsat udfordret på at få kvinder med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse, 

og undersøgelser har vist, at én af årsagerne kan være negativ social kontrol. Det er derfor helt centralt, at 

jobcentermedarbejdere og andre fagprofessionelle i den beskæftigelsesrettede indsats kan opspore og 

håndtere negativ social kontrol. SIRI har derfor i samarbejde med en række kommuner udviklet en guide, 

som jobcentermedarbejdere kan anvende i arbejdet med kvinderne. På denne session vil du blive introdu-

ceret til symptomer og opmærksomhedspunkter, der er vigtige i arbejdet med at opspore negativ social 

kontrol. Og du vil blive præsenteret for to konkrete redskaber, som kan bruges i arbejdet med at skabe 

handlekraft og motivation hos kvinderne til at bryde ud af negativ social kontrol og skabe sig en fremtid 

med uddannelse og job. 

Specialkonsulent Maiken Lundgreen, SIRI 

Specialkonsulent Rana Sérida, SIRI 

 

5. Ledelse af et fagområde i forandring (for kommunale ledere med personaleansvar) 



 

 

 

”2022 startede med reducering af medarbejderstaben i integrationsteamet, for få uger efter at opjustere 

teamet på grund af Putins invasion af Ukraine. Jeg er stolt over hvordan mine medarbejdere i integration 

hver dag gør en kæmpe og vigtig indsats for mennesker, der har brug for det.” Sådan lyder et lettere om-

skrevet LinkedIn opslag af Marianne Gramstrup, som er mangeårig leder af integrationsområdet i Ringkø-

bing-Skjern Kommune. Opslaget afspejler den situation, som mange kommuner har været igennem i det 

seneste år, og rejser spørgsmål om, hvordan vi kan tage imod og oplære de mange nye medarbejdere, 

når de erfarne medarbejdere har susende travlt, hvordan vi bedst organiserer indsatsen, hvordan lederne 

bedst støtter deres medarbejdere, og samtidigt bevarer overblikket og ikke mindst hvad ledere på tværs af 

kommunerne kan lære af hinanden i den aktuelle situation. Målgruppen for sessionen er kommunale le-

dere med personaleansvar.    

Afdelingsleder Marianne Rossau Gramstrup, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Kontorchef Claus Ørum Mogensen, KL  

 


