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Referat fra møde den 25. marts – Temagruppe – Flygtninge i Hedensted Kommune 

 

Deltagere: Kirsten Terkilsen, Liselotte Hillestrøm, Henrik Allerslev, Jørn Juhl Nielsen, Ole Vind, 

Jesper Thyrring, René Gotfredsen, Peter Hyttel, Anette Marqvardsen. 

 

Afbud fra: Hans Christian Knudsen 

 

Dagsorden: 

1. Status for arbejdet på integrationsområdet – herunder også beskæftigelse. 

2. Drøftelse af beskæftigelsesindsatsen 

3. Boligplacering  

4. Fremtidige møder i temagruppen 

5. Eventuelt 

 

Gruppens kommissorie blev indledningsvist drøftet, og det blev vedtaget at dagsordner og re-

ferater fremover skal placeres på e-dagsorden. 

 

Ad 1 

Integrations-enheden oplever lige nu at der er stort opgavepres i forbindelse med det øgede 

antal modtagelser. Kommunen modtager nu omkring 15 flygtninge om måneden, mod før om-

kring 5. Der er sat gang i ansættelsen af yderligere personale til håndtering af denne opgave. 

 

På beskæftigelses området er der blevet ansat en virksomhedskonsulent, der specifikt har til 

opgave at kontakte virksomheder for at lave aftaler om praktikker/job til flygtningene. 

 

Der arbejdes på at styrke samarbejdet mellem Jobcenter og Integrations-enheden. 

 

På mødet blev udleveret udtræk af data for hhv. antallet af flygtninge i kommunen samt data 

for hvor flygtningegruppen befinder sig i forhold til jobsituation. Der vil løbende blive lavet ud-

træk, således at temagruppen fra gang til gang kan se hvordan status og udviklingen på om-

rådet ser ud. 

 

Der blev udtrykt ønske om at der til næste møde blev undersøgt hvordan flyttemønstret hos 

flygtningene ser ud – særligt fokus på hvad der sker efter den 3-årige integrationsperiode. 

 

Ad 2 

Gruppen blev præsenteret for ”beskæftigelsestrappen”.  

 

Der var enighed om at det primære mål for integrationsindsatsen er at få flygtningene i ordi-

nært job. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre rykker man videre ned af trappen. Den øvrige 

indsats skal støtte op om dette mål. 

 

Danskundervisningen skal tilpasses således at dette kan ske sideløbende med arbejde. 

 

Det blev herefter drøftet hvor hurtigt nytilkomne flygtninge skal placeres på trappen – og der-

med på den ene eller den anden måde komme ud på arbejdsmarkedet. Oplægget lyder på  

mellem 48 og 96 timer efter modtagelsen. 
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Sekretariatet udarbejder til næste temagruppemøde et udkast til en handlingsplan for hvordan 

indsatsen kan ske. 

 

Ad 3 

Princippet for boligplacering blev drøftet. 

 

Med det nye fokus på at få flygtningene hurtigt ud på arbejdsmarkedet, bør flygtningene så 

vidt muligt boligplaceres i nærheden af arbejdspladsen. 

 

For at kunne overholde en tidsfrist på de 48-96 timer og korrekt boligplacering, er det vigtigt 

med en tidlig afklaring. Idet kommunen som minimum en måned inden modtagelsen kender 

identiteten på de flygtninge der kommer, vil det være oplagt, at anvende denne tid til at tage 

kontakt til de pågældende i asylcentrene, for at få afklaret hvor på beskæftigelsesstigen de 

kan placeres og hvor de vil kunne boligplaceres. 

 

Spørgsmålet om boligplacering indarbejdes i handlingsplanen. 

 

Ad 4 

Temagruppens møder placeres hver måned i forlængelse af byrådsmøderne. Såfremt der er 

behov for at få taget spørgsmål op i udvalgene, kan dette ske på fællesmøder i forbindelse 

med de ordinære udvalgsmøder. 

 

Ad 5 

Sekretariatet skal til næste møde overveje en kommunikationsstrategi for området. 


