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1 (Åben) Status på igangværende initiativer og tilbagemelding fra arbejdsgrupperne
 
Sags ID: EMN-2016-01530

Resumé
Ifølge kommissoriet er formålet med opgaveudvalget at udvikle et solidt vidensgrundlag for, hvad der virker 
for at få en god integration af flygtninge. På mødet vil kommunens seneste initiativer for at få flygtninge i 
beskæftigelse blive præsenteret. Resultaterne fra arbejdet i de to arbejdsgrupper nedsat af opgaveudvalget 
om hhv. uddannelse og beskæftigelse og idræt og fritid vil blive fremlagt og drøftet.  

Baggrund
På møde 4 den 6. januar 2016 – dagsordenens pkt. 2 - blev mål for den gode modtagelse og den 
succesfulde integration drøftet og der fremkom enkelte justeringer, som er blevet indarbejdet og fremsendt til 
opgaveudvalget til godkendelse. Der er ikke indkommet bemærkninger. Målsætningerne betragtes dermed 
som godkendte og er vedlagt denne dagsorden til orientering. 
 
På mødet fik opgaveudvalget Integration af flygtninge en kort opfølgning på udvalgte initiativer på 
beskæftigelsesområdet. Der er flere nye initiativer på vej og derfor vil udvalget blive præsenteret for en 
status på de igangværende og planlagte initiativer for derved at give et samlet billede af viften af muligheder 
som kommunen bruger for at bringe flygtninge tættere på arbejdsmarkedet og ud i foreningslivet. 

Der blev endvidere nedsat to arbejdsgrupper om henholdsvis:

 Modeller for sammenhæng mellem sprog, uddannelse og arbejde for flygtninge. 
 Idræt, fritid og kultur – flygtninges deltagelse i foreningslivet.

Arbejdsgrupperne har afholdt tre møder af to timers varighed i januar og februar 2016. Der er udarbejdet en 
opsamling for hver arbejdsgruppe med anbefalinger og initiativer, som vil blive præsenteret og drøftet med 
henblik på at kvalificere opgaveudvalgets arbejde med at anbefale nye løsninger. Opsamling fra 
arbejdsgruppen om ”Modeller for sammenhæng mellem sprog, uddannelse og arbejde for flygtninge” er 
vedlagt denne dagsorden, mens opsamling for arbejdsgruppen om ”Idræt, fritid og kultur – flygtninges 
deltagelse i foreningslivet” eftersendes til udvalgets medlemmer.

På møde 4 den 6. januar 2016 besluttede opgaveudvalget, at udvalget på dette møde skal drøfte om der er 
behov for en særlig workshop om modtagelse af flygtninge med en bred deltagelse fra blandt andet 
civilsamfundet, erhvervsliv, kommunen m.fl.

Program for mødet vil således bestå af følgende elementer:

 Velkomst ved formanden.
 Status på igangværende indsatser på beskæftigelsesområdet og på idræts-, kultur og fritidsområdet. 
 Afrapportering af arbejdsgruppen om sprog, uddannelse og arbejde for flygtninge med efterfølgende 

drøftelse.
 Afrapportering af arbejdsgruppen om idræt, fritid og kultur med efterfølgende drøftelse.
 Opsamling og det videre arbejde samt drøftelse af behovet for særlig workshop.
 Tak for i dag.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
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Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:

1. At opgaveudvalget tager orienteringen om de seneste initiativer for at få flygtninge i beskæftigelse til 
efterretning.
2. At opgaveudvalgets drøfter arbejdsgruppernes anbefalinger og forslag til initiativer.
3. At opgaveudvalget vurderer behovet for at se særskilt på modtagelsen af flygtninge. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden bød velkommen til opgaveudvalget og til generalsekretær Andreas Kamm fra Dansk 
Flygtningehjælp, som var inviteret til at deltage som observatør.  
        
Chef for Job & Ydelser, Bo Sund, orienterede herefter om status på initiativer på 
beskæftigelsesområdet. Jobcenter Gentofte oplever, at virksomhederne er interesserede i dialogen 
med kommunen om, hvordan de kan medvirke til at hjælpe flygtninge i arbejde. Der arbejdes i 
kommunen efter forskellige modeller, så administrationen forbundet med at modtage flygtninge 
minimeres for virksomheden, så det derved bliver mere attraktivt for forskellige størrelser 
virksomheder og brancher at etablere samarbejde om flygtninge. I dag er ca. 80 procent af 
kommunens flygtninge i praktik i en virksomhed. 

Det blev aftalt, at administrationen udsender regler for virksomhedspraktik for integrationsborgere 
til opgaveudvalgets medlemmer til orientering. 

Leder af Kultur, Oplevelser og IT, Anna Tolstrup Jensen præsenterede status på initiativer for 
flygtninge på kultur-, idræts- og fritidsområdet.  Nogle af initiativerne er sat i gang af kommunen, 
mens andre er i samarbejde med idrætsforeninger og Netværkshuset. På idrætsområdet stiller 
kommunen fx lokaler og haller til rådighed for Netværkshuset aktiviteter. Biblioteket har fx en 
samarbejde om et projekt ”Sund integration” med den kommunale enhed Forebyggelse og 
Sundhedsfremme. Biblioteket lægger desuden vægt på at udbrede kendskabet til bibliotekernes 
mange muligheder til flygtninge, og eksisterende tilbud tilpasse den nye målgruppe. 

Opgaveudvalget tog orienteringen om de seneste initiativer på beskæftigelsesområdet og på 
idræts-, kultur- og fritidsområdet til efterretning. 

Resultaterne af arbejdet i arbejdsgruppen om modeller for sprog, uddannelse og job blev 
præsenteret af chefkonsulent Ida Juhler. Arbejdsgruppen har peget på en række anbefalinger og 
initiativer som bl.a. omfatter bedre muligheder for realkompetencevurdering, flygtninges 
muligheder for fremadrettet at få en kompetencegivende uddannelse, muligheder for at få fodfæste 
på arbejdsmarkedet og muligheder for at kombinere danskundervisning med arbejdsmarkedet. 

Formandsskabet pegede på, at anbefalingen om ”beregning af hvornår det kan betale sig for en 
flygtning af tage deltidsarbejde” giver anledning til bekymringer. Udgangspunktet for udvalgets 
arbejde er, at det altid kan betale sig at arbejde, og dette element fremgår ikke tydeligt af 
anbefalingen. Såvel de tilstedeværende repræsentanter fra arbejdsgruppen, som det øvrige udvalg 
tilkendegav enighed med formandsskabet. Anbefalingen reformuleres derfor.   

Efter fremlæggelsen blev arbejdsgruppen resultater drøftet. Under opsamlingen var der bl.a. 
følgende kommentarer og spørgsmål til anbefalingerne:
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 Behov for fokus på hvad de nyankomne flygtninge faktisk har behov for, fremfor hvad 
virksomheder og kommune tror flygtninge har behov for. Brugerinddragelse er vigtig.

 Hvad sker der med flygtningen, når et forløb er afsluttet og det ikke fører til fast 
beskæftigelse? Det er vigtigt med evaluering af forløb og opfølgning og se hvad der virker.

 Behov for opkvalificering af medarbejdere i jobcentre, fx afklaring af flygtninges 
kompetencer.

 De offentlige arbejdspladser kan også bidrage til at finde praktikpladser og rigtige jobs til 
flygtninge.

 Der skal også være fokus på kvinderne i integrationen. Fx ved involvering af Blixen-
klubben, som er en lokal klub kun for kvinder, som mødes til uformelt samvær og netværk.

 Den gode indsats i modtagelsen må ikke gå til spilde ved at blive tabt senere i 
integrationsforløbet.

Resultaterne af arbejdet i arbejdsgruppen om idræt, fritid og kultur – flygtninges deltagelse i 
foreningslivet blev præsenteret af centerleder Malene Brandt, Frivilligcenter Gentofte. 
Arbejdsgruppen har peget på en række anbefalinger og initiativer til, hvordan foreningslivet kan 
understøtte integrationen, at det er nødvendigt med brugerinddragelse ift. at sikre flygtninges 
ønsker og behov, at foreningerne har brug for støtte, når de skal byde velkommen til flygtninge og 
at både foreninger og kommune skal have stor tålmodighed i integrationsarbejdet.

Opgaveudvalget drøftede arbejdsgruppernes anbefalinger og forslag til initiativer. Under 
opsamlingen var der bl.a. følgende kommentarer og spørgsmål til anbefalingerne:

 Haltider og kontingent har vist sig at være meget konkrete spørgsmål, som det er 
nødvendigt at forholde sig til i samarbejdet med idrætsforeningerne.

 Opbakning til flygtninges egne behov og ønsker, og huske at se dem som individer
 Opmærksomhed på, at eksisterende sags- eller arbejdsgange ikke blokerer for handling.
 Brug sommeren til noget, fx løbeaktiviteter for mænd.
 Foreningslivet er det det kit, som gør hverdagen lettere
 Forslag om messedag med præsentation af diverse forenings- og fritidstilbud, fx på 

rådhuset.

Der var en kort drøftelse af, om der var behov for en workshop om modtagelse af flygtninge. 
Opgaveudvalget besluttede, at der ikke skal afholdes særskilt workshop, da resultaterne i 
opgaveudvalget og arbejdsgrupperne har dækket behovet.

Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp afsluttede mødet med at fortælle, hvad han havde 
observeret under mødet og hvad der havde overrasket ham. Han sagde bl.a., at det var positivt, at 
se en kommune, der tager fat ved at inddrage relevante interessenter i et opgaveudvalg. Han 
sagde, at det er vigtigt at inddrage dem det handler om på en kvalificeret måde, som kommunen 
gør. Det er vanskeligt at skaffe flygtninge ind på arbejdsmarkedet, der skal nye værktøjer til. Den 
danske arbejdsmarkedsmodel vanskeliggør, at man kan tilbyde sin arbejdskraft eller starte selv. 
Han forventer gode resultater i Gentofte. 

Bilag
1. Opsamling fra arbejdsgruppe 1 - modeller for sprog, uddannelse og job (1070060 - EMN-
2016-01530)
2. Mål for modtagelse og integration_godkendt (1070059 - EMN-2016-01530)
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