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Side 3

1 (Åben) Barriere for at flygtninge kan komme i arbejde eller uddannelse
 
Sags ID: EMN-2015-16087

Resumé
På det andet møde i opgaveudvalget om integration af flygtning vil der med udgangspunkt i to 
oplæg blive lagt op til drøftelse af opgaveudvalgets syn på, hvilke barrierer der er for, at flygtninge 
kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. 

Baggrund
Programmet for det andet møde i opgaveudvalget om integration af flygtninge er bygget op 
omkring to oplæg og drøftelse i opgaveudvalget af medlemmernes syn på, hvilke barrierer der 
virker begrænsende på muligheden for, at flygtninge kan komme i arbejde eller påbegynde en 
uddannelse. 
  
Det første oplæg adresserer i en national optik de udfordringer, der er for, at den kommunale 
beskæftigelsesindsats fører til at flygtninge kommer i arbejde. Opgaveudvalget vil blive 
præsenteret for de vigtigste udfordringer og for, hvad der er erfaring for initiativer og indsatser, der 
virker i beskæftigelsesindsatsen i forhold til flygtninge. Oplægsholder er Rasmus Nygaard fra 
Videns- og Netværkshuset  Cabi. 

Det andet oplæg vil fokusere ind på de lokale forhold i Gentofte Kommune og effekterne af 
beskæftigelsesindsatsen i Gentofte Kommune på flygtningeområdet. På opgaveudvalgets første 
møde den 14. september 2015, blev der udtrykt ønske om at få et overblik over de væsentligste 
aktører involveret i integrationsindsatsen i Gentofte Kommune.  Det andet oplæg vil således også 
give opgaveudvalgets medlemmer et indblik i, hvilke aktører, som er involveret i modtagelsen af 
flygtninge. Oplægsholder er chef for Job & Ydelser, Bo Sund, Gentofte Kommune. 

Der lægges op til en drøftelse i opgaveudvalget af medlemmernes synspunkter med henblik på at 
nå frem til en opstilling af de væsentligste barrierer for at flygtninge kommer i arbejde eller i 
uddannelse. Derefter vil der være en drøftelse af, hvad der skal til, for at flygtninge bliver 
succesfuldt integreret på arbejdsmarkedet.

Jf. procesplanen for arbejdet i opgaveudvalget, der blev gennemgået på opgaveudvalgets møde 
den 14. september 2015, skal opmærksomheden henledes på, at der på det kommende møde i 
opgaveudvalget vil blive lagt op til drøftelse af mål for den succesfulde modtagelse af flygtninge, og 
at der på efterfølgende møder vil blive arbejdet med konkrete tiltag og indsatser.  

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:

At opgaveudvalget drøfter, hvilke barrierer opgaveudvalgets medlemmer mener, der er for at 
flygtning kan komme i arbejde eller uddannelse.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag



Side 4

2 (Åben) Godkendelse af mødeplan for 2016
 
Sags ID: EMN-2015-16097

Baggrund
Plan for møderne i opgaveudvalget i 2015 blev godkendt på møde i opgaveudvalget den 14. 
september 2015. Der lægges op til, at opgaveudvalget holder fire møder i 2016 på følgende 
tidspunkter: 

 Onsdag den 6. januar 2016
 Onsdag den 2. marts 2016
 Onsdag den 6. april 2016
 Onsdag den 1. juni 2016.

Alle møder finder sted i tidsrummet kl. 19-21. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:

At plan for opgaveudvalgets møder i 2016 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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