Pressemeddelelse fra Odsherred Kommune 16. februar 2016

Glæde over høj frekvens af jobintegration i Odsherred
Med 56,3 % flygtninge, som er i job eller uddannelse efter afsluttet integration,
placerer Odsherred sig bedst blandt landets kommuner i undersøgelse fra
Nyhedsbrevet Agenda fra Dansk Arbejdsgiverforening.
Odsherred Kommune er topscorer med 56,3 % af flygtninge i job eller uddannelse tre måneder
efter afsluttet integrationsforløb, viser en undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforenings
nyhedsbrev Agenda, og det vækker glæde i kommunen.
- Vi kombinerer den virksomhedsrettede indsats med en individuel vurdering af borgerens
situation. På den baggrund sørger vi for hurtigt at få vedkommende i beskæftigelse. Efter der er
kommet flere flygtninge til de seneste år, planlægger vi at indføre branchepakker, så vi kan
rette indsatsen derhen, hvor der er jobmuligheder, siger Lena Kethmer, der er afdelingsleder i
Odsherred Jobcenter, til nyhedsbrevet Agenda.
Borgmester Thomas Adelskov vil gerne dele roserne med erhvervslivet og fremhæver, at det er
utroligt vigtigt, at de nye borgere bliver integreret gennem beskæftigelse på arbejdsmarkedet,
og at det er meget glædeligt, at det lokale erhvervsliv bidrager og bakker op. Han håber, den
høje frekvens med beskæftigelse og uddannelse af flygtninge vil fortsætte i årene frem.
Samarbejde
En rundspørge blandt de mest succesfulde kommuner peger entydigt på, at det er effektivt at
samarbejde med lokale virksomheder. Kommunerne understreger, at det er vigtigt at få
flygtningene hurtigt ud i virksomhederne for på den måde at blive en del af det danske
arbejdsmarked.
Andelen af flygtninge i job eller uddannelse svinger fra 4,2 pct. i Lolland Kommune til 56,3 pct.
i Odsherred Kommune. Tallene angår flygtninge, der deltog i et integrationsprogram i perioden
juli 2014 til juni 2015. De omtalte flygtninge ankom altså til Danmark for op til fire år siden.
Kommuner, der var nulkommuner på ankomsttidspunktet, er undtaget i analysen.
Analysen angår de flygtninge og familiesammenførte, der har deltager i et integrationsprogram
med afslutning i perioden tredje kvartal 2014 til andet kvartal 2015. Dvs. at de omtalte
flygtninge ankom til Danmark i 2011 eller 2012. Der bør derfor tages det forbehold, at
situationen i dag er en anden – særligt angående antallet af modtagne flygtninge i de enkelte
kommuner. Af samme grund er der tale om forholdsvis få modtagne flygtninge i hver kommune –
dog er alle kommuner med færre end ti afsluttede integrationsforløb undtaget. I de medtagede

kommuner har 43 flygtninge gennemsnitligt afsluttet integrationsprogrammet i perioden.
Læs mere på www.agenda.dk
Indslag på TVØst mandag 16. februar 2016 om integration:
http://www.tveast.dk/artikel/odsherreds-virksomheder-saetter-fokus-paaintegration?v=0_74u0y7fe
Foto
Gulerodsgruppen i Fårevejle er en af de virksomheder, som har taget en del flygtninge i
beskæftigelse – på billedet er det den burmesiske flygtning Kyaw Soe Yen Pe.
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