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STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
1.

EN GOD START I ODENSE FOR ALLE

2.

ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

3.

SUCCESFULD INTEGRATION FOREGÅR PÅ VIRKSOMHEDERNE

4.

ODENSE ER EN DEL AF DET GLOBALE ARBEJDSMARKED

”Arbejdspladsen er rammen om et af de vigtigste
sociale fællesskaber i det danske samfund og en
af hovedvejene til at blive godt integreret”

”Virksomhed”

”Aktivt medborgerskab indebærer, at alle borgere
mødes med åbenhed, inklusion og anerkendelse
af styrken ved mangfoldighed”
”Frivillig forening”

”Nyankomne borgere skal i aktiv jobindsats
med det samme”
”Virksomhed”
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FORORD
Beskæftigelses– og Socialudvalgets Integrationsstrategi sætter rammen for en målrettet integrationsindsats i Odense Kommune.
Det overordnede mål med Beskæftigelses– og Socialudvalgets Integrationsstrategi er at sikre, at nye
borgere i Odense hurtigt bliver en del af arbejdsfællesskabet. Arbejdspladsen er rammen om et af de
vigtigste sociale fællesskaber og er en af hovedvejene til at blive godt integreret.
Vi ved, at den succesfulde integration foregår på
virksomhederne. Vi ved også, at en del flygtninge
medbringer kompetencer, der er efterspurgt på virksomhederne. Det er kompetencer, der kan understøtte virksomhederne i Odenses fortsatte vækst.
Derfor er vores ambition, at Odense skal være den
bedste by i Danmark til at modtage nye borgere. Det
gælder uanset, om en borger er kommet til Odense
som følge af krig, kærlighed eller karriere.
Integrationsopgaven har flere elementer. For det første skal nyankomne flygtninge hurtigt i job og lære
dansk. For det andet er der i Odense en gruppe borgere, der siden ankomsten til Danmark aldrig er blevet en del af arbejdsfællesskabet. For det tredje skal
vi sikre, at velkvalificeret arbejdskraft kan tiltrækkes
og ønsker at blive boende i Odense. Mangel på arbejdskraft må ikke blive en bremse for væksten.
Men god integration er mere end arbejde. Det indebærer også, at nye borgere bliver en aktiv del af
samfundet, lærer sproget, bliver en del af foreningslivet samt kender danske værdier og normer. Derfor

er Beskæftigelses– og Socialudvalgets Integrationsstrategi blevet til i samspil med virksomheder, organisationer og frivillige foreninger samt andre relevante aktører.
Strategien er således skabt i fællesskab og på baggrund af en bred vifte af indsigter - og det er også
sådan, at den skal leve og realiseres.
Det er den fælles indsats, som skaber en god integration i Odense.
For Odense har brug for alle - også på arbejdsmarkedet.

Venlig hilsen
Steen Møller
Rådmand
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1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE
Vi ved, at forskellighed er en styrke for Odense. Øget
forskellighed på de odenseanske arbejdspladser
styrker innovationen og rekrutteringsgrundlaget for
virksomhederne i Odense. Vi skal derfor udnytte det
vækstpotentiale, som nye odenseborgere besidder.

Det er en udfordring at en stor del borgere, der kommer som flygtninge, ikke bliver en aktiv del af arbejdsfællesskabet. Det er uhensigtsmæssigt for den
enkelte borger, for virksomhederne der mangler arbejdskraft, og det er uhensigtsmæssigt i forhold til
Odenses vækstmuligheder.

Vi har derfor en ambition om at være den bedste by i
landet til at modtage nye borgere. Det gælder uanset, om de er kommet til Odense som følge af krig,
kærlighed eller karriere. Alle nye borgere skal føle
sig velkomne og som en del af Odense så hurtigt
som muligt. Det er en forudsætning for vellykket integration.

Foreningslivet er synligt, åbent og tilgængeligt for
alle borgere i Odense. Det giver plads til, at alles
ressourcer kan komme i spil. Ressourcer, som kan
være til gavn andre steder end på en arbejdsplads,
f.eks. det lokale netværk og familie. Deltagelse i
foreningslivet kan være afgørende for den enkeltes
videre vej til uddannelse og job.

Vi vil give alle nye borgere en god start i Odense, og
forventer samtidig, at nye borgere engagerer sig og
aktivt deltager i samfundet.

Vi vil derfor have tidlig kontakt til de flygtninge, der
boligplaceres i Odense, så de får en god start. Integrationen begynder allerede i asylcentret, når flygtninge får at vide, at de skal bo i Odense.

FORENINGER I ODENSE TAGER ANSVAR FOR
INTEGRATIONEN
Eksempel 1: Odense samarbejder aktivt i et netværk af foreninger omkring
modtagelsen af nye flygtninge.
Eksempel 2: Foreningen ”2 Timer om
Ugen” tilbyder eksempelvis en frivillig,
lokal kontaktperson til nye flygtninge
samt tosprogede børn i alderen 5-8 år.
Eksempel 3: Café Paraplyen afholder
en ugentlig ”samtalesalon” for borgere,
der har behov for at styrke danskkundskaber på trods af adskillige års ophold
i Danmark

Nye borgere skal hurtigt kunne finde sig til rette, lære
dansk, få arbejde og blive en del af det store fællesskab. Civilsamfundet er et vigtigt fællesskab for særligt nye borgere, der skal finde deres rolle i et nyt
samfund.
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VI ARBEJDER FOR
En god start i Odense for nye borgere

En dansk kontakt fra start

Integrationen begynder allerede i asylcentret, når
flygtninge får at vide, at de skal bo i Odense. Det
betyder, at nye borgere hurtigt skal lære dansk og
komme i job. Det indebærer en tidlig introduktion til
lokale frivillige foreninger og netværk. Nye borgere
skal hurtigst muligt inkluderes i det odenseanske
fælleskab og foreningsliv.

En god start handler om at give alle mulighed for en
personlig kontakt til en dansker og et dansk netværk.
Gennem f.eks. Odense Host Programme tilbydes
internationale tilflyttere og arbejdstagere en dansk
kulturvært. Kulturværten kan en-til-en og i øjenhøjde
vise byen frem og hjælpe til sociale kontakter og
fællesskaber.

Inddragelse af frivillige foreninger og
organisationer
Vi kan kun løse integrationsopgaven i fællesskab.
Foreningslivet er en vigtig indgang til at lære dansk
og finde job. Gennem foreningslivet lærer flygtninge
hurtigere det danske sprog, normer og kulturer at
kende. Foreningerne kender deres målgrupper og
har en god kontakt til målgruppen ud fra deres frivillige præmis. Vi vil lade os inspirere af de gode eksempler og samarbejde med borgere, der selv yder
en frivillig indsats. De er det gode eksempel til inspiration for nye borgere i byen.

2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET
I Odense er der stor forskel i beskæftigelsen mellem
borgere med dansk baggrund og borgere med baggrund som indvandrer eller flygtning. En stor andel borgere på kontanthjælp i Odense har flygtninge– eller
indvandrerbaggrund. Tillige har en stor andel heraf ingen erhvervserfaring.

Det er en udfordring, da arbejdspladsen er rammen om
et af de vigtigste sociale fællesskaber i det danske
samfund. At være i job giver ikke bare et løft til den
enkelte borger, men også til den samlede families integration. Vi vil gøre op med, at bestemte borgergrupper
systematisk er uden for arbejdsfællesskabet.

I Odense arbejder vi derfor for at nedbryde de barrierer,
som medvirker til, at bestemte grupper systematisk står
uden for arbejdsfællesskabet. Barrierer kan være
sprog, helbred eller mangel på uddannelse eller erhvervserfaring. Det kan også være generelt fravær af
kontaktflader til det danske samfund.

Alle borgere har ret til at være en del af arbejdsfællesskabet, og de har også pligt til at bidrage. Både på arbejdspladsen og i samfundet generelt.

I Odense er der brug for alle - også på arbejdsmarkedet. Derfor skal en større andel af borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund være en del af arbejdsfællesskabet enten på fuld tid eller i mindre omfang
eller med eventuelle skånehensyn. Det betyder også,
at flere borgere skal i aktiv beskæftigelsesindsats, selv
om de har en helbredsmæssig udfordring.

VI ARBEJDER FOR
Borgere med svag tilknytning til
arbejdsmarkedet skal have mulighed for at
opbygge erhvervskompetencer
Vi vil møde nye borgere med en tro på, at de kan
begå sig på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi arbejde
for, at de får mulighed for at opbygge erhvervskompetencer i forløb på virksomheder.
Vi vil samtidig stille krav om aktiv deltagelse i beskæftigelsesindsatsen samt krav om at lære dansk
parallelt med behandling af helbredsmæssige problemstillinger. Vi tror på at optræning af danskkompetencer, er særligt afgørende for denne gruppes
vellykkede integration.

Arbejdspladskulturen som indgang til
dialog
Fællesskabet og de normer, som kulturen på en
arbejdsplads indeholder, er en god introduktion til
det danske samfund og én af vejene til større gensidig forståelse og respekt for mangfoldighed og dermed bedre integration.
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ODENSE MODELLEN

Odense modellen indebærer, at der systematisk
arbejdes med de helbredsproblematikker, der holder bestemte borgergrupper uden for arbejdsfællesskabet.
Her tilbydes en fokuseret indsats og afdækning af
beskæftigelsesbarrierer. Fokus skal være på borgerens udviklingsmuligheder frem for begrænsninger ift. arbejdsmarkedet og beskæftigelsesrettede indsatser.
Vi har en ambition om et tværfagligt samarbejde i
forvaltningen uden store papirmængder og komplicerede sagsgange.
Vi skaber bedre sammenhæng og koordinering
mellem beskæftigelsesindsats og helbredsmæssig indsats.

3. SUCCESFULD INTEGRATION FOREGÅR PÅ

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE (IGU)

VIRKSOMHEDERNE

Odense Kommune benytter Integrationsgrunduddannelsen (IGU). Ordningen skal
sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge
og familiesammenførte, hvis kvalifikationer
og produktivitet endnu ikke står mål med
kravene på det danske arbejdsmarked. Integrationsgrunduddannelsen er en trædesten
til det ordinære arbejdsmarked.

Vi ved, at den mest vellykkede integration sker på virksomhederne. Det er i mødet med danskerne ude på
arbejdsmarkedet, at det er lettest at lære dansk og forstå danske normer og værdier.
Derfor skal danskundervisning tilrettes, så borgerne
kan være i beskæftigelse samtidig. Det at lære dansk
er en nødvendig forudsætning for integrationen, samt
for at kunne tage del i det danske samfund.
Flygtninge og familiesammenførte skal hurtigst muligt
ud på arbejdspladser og opbygge de kvalifikationer og
det netværk, der skal til, for at få et varigt job.
Der skal så tidligt som muligt skabes et samarbejde
mellem virksomheder og Odense Kommune om virksomhedsindsatsen, da det private arbejdsmarked er
det primære redskab i integrationsindsatsen. Virksomhederne har derfor en afgørende rolle og ansvar i integrationsindsatsen i Odense.
For unge nyankomne flygtninge kan uddannelse være
første skridt mod en vellykket integration. Uddannelsesmiljøer danner en god ramme for, at nye borgere hurtigt
kan lære dansk, opbygge kompetencer og lære det
danske samfund af kende.

Vi kalder tilgangen Job først, og det er Odenses redskab til, at alle nye borgere i Odense hurtigt etablerer
sig på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv samt virksomheders vækstmuligheder.

VI ARBEJDER FOR
Job først til nyankomne
flygtninge

Den korteste vej til
uddannelse og job

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal hurtigst muligt
ud i virksomhederne, og danskundervisning skal tilrettelægges fleksibelt under hensyntagen til virksomhedens dagligdag.

Der skal ske en hurtig og jobrettet
kompetenceafklaring af flygtninge.
Derfor skal der rådgives om den
korteste vej til job og uddannelse.

Vi vil indgå flere aftaler med virksomheder om praktik til flygtninge,
og indgå i forpligtende fællesskaber med virksomheder om uddannelse af flygtninge.
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Det er afgørende at bringe den enkelte borgers medbragte kompetencer i spil samt uddanne efter
arbejdsmarkedets behov.

Et stærkt virksomhedsnetværk i Odense
Mangfoldighedscharter
Vi vil invitere flere virksomheder
med i Odense Mangfoldighedscharter. Vi udvider løbende virksomhedsnetværket med flere lokale virksomheder med ambitioner for
mangfoldighed og vækst. Samtidig
vil vi sparre med de deltagende
chartervirksomheder for at arbejde
endnu mere målrettet med mangfoldighed og vækst i egen virksomhed.

4. ODENSE ER EN DEL AF DET GLOBALE
ARBEJDSMARKED
Manglende arbejdskraft må ikke blive en bremse for
væksten. Ved at få den nødvendige kvalificerede
arbejdskraft fra det globale arbejdsmarked vil virksomhedernes muligheder for at kunne skabe det næste job, styrkes.
Virksomheder handler på det globale marked, og en
øget mangfoldighed blandt medarbejderne vil styrke
virksomhedernes muligheder for at målrette og udvikle nye produkter.
Også flygtninge i Odense bidrager til byens vækst og
internationale udsyn. Det er vigtigt, at velkvalificerede flygtninges vej til job styrkes igennem et tættere
samarbejde med virksomheder.

Analyser viser, at trivsel uden for arbejdspladsen
både for medarbejderen og deres medfølgende
partner og familie er afgørende for at velkvalificerede medarbejdere bliver boende.

Flygtninge skal have mulighed for at få dokumentation på de formelle kompetencer, som de medbringer
fra hjemlandet. Vi ved, at større viden om arbejdskraftbehovet hos lokale virksomheder, samt herboende flygtninges kompetencer vil forbedre mulighederne for et vellykket jobmatch.

Derfor skal Odense være en åben, tolerant og
mangfoldig storby, som tager sig godt af alle sine
borgere. Odense skal være tryg at bo i og let at blive integreret i.

Odense er en international by, der tiltrækker studerende fra hele verden. Det styrker mangfoldigheden,
at internationale studerende uddanner sig i Odense
for at blive og arbejde. Det styrker også mangfoldigheden, at internationale studerende og expats efter
at have arbejdet globalt vælger at vende tilbage til
Odense.

International Community Odense er en stærk platform for international arbejdskraft i byen. International Community Odense arbejder for trivsel for vores
internationale arbejdstagere. Der arbejdes tæt sammen med Odense Kommunes øvrige vækstfremmende initiativer for at hjælpe virksomhederne med
at rekruttere og fastholde kvalificereret udenlandsk
arbejdskraft.
hensigten med vores breve, men vi kan se, at vi
ikke altid er lykkedes. De fire breve var starten på
en proces, som nu skaleres op. Målet er at gøre alle
vores breve lækre, så vi fremover udelukkende sen8

INTERNATIONAL ARBEJDSKRAFT I ODENSE
Godt 10 pct. af nyankomne flygtninge har
en mellemlang eller lang videregående
uddannelse med sig fra hjemlandet.
En stor del af målgruppen har sproglig og
kulturel viden og erfaring til at kunne begå
sig på et globalt marked.
Odense tiltrækker årligt mange velkvalificerede internationale arbejdstagere og
deres familier som følge af job.
Det er international erfaring og et ”global
mindset”, der samlet styrker Odenses
virksomheders internationale vækstmuligheder.

VI ARBEJDER FOR
At styrke International Community Odense
Vi vil styrke virksomheders muligheder for bedre
international rekruttering ved at hjælpe velkvalificerede udenlandske medarbejdere til at falde til i
Odense. Odense Kommune skal være de odenseanske virksomheders tætte og naturlige samarbejdspartner til at fastholde velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

arbejdstagere.

Flere jobmatch mellem borgere og virksomheder
på det internationale marked
Odense har en stor base af små og mellemstore
virksomheder, der agerer på det internationale marked. De har ønske om international vækst, men begrænset mulighed for at løfte opgaven på grund af
mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi skal kende
virksomhedernes behov for international arbejdskraft og kunne sparre og rådgive virksomhederne
om tiltrækning og fastholdelse af internationale
medarbejdere på arbejdspladsen.
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Udbredelse af Odense Host Programme
Odense Host Programme er en mentorordning for
internationale borgere i Odense. Mentoren er en
frivillig lokal vært, der kan give sparring omkring det
danske samfund, byens kulturtilbud og livet i Odense generelt.
Man kan også få en karrierementor, som kan rådgive om muligheder og jobsøgning i Danmark.
Formålet med programmet er både at hjælpe kvalificerede udenlandske odenseanere i job samt at styrke fastholdelsen af internationale arbejdstagere i
Odense.

MÅL OG INDSATSHIERARKI
IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING
Implementeringen af Integrationsstrategien sker i praksis i udarbejdelsen af
handleplaner. Handleplanerne bliver
lavet i tæt samspil mellem medarbejdere, organisationer, frivillige foreninger, virksomheder og andre relevante
aktører. Det skal sikre, at strategien får
det rette afsæt, og at der skabes handlinger, der gør en forskel ift. strategiens fokusområder.
I forbindelse med handleplanerne operationaliseres initiativer og målsætninger på en sådan måde, at det er muligt
løbende både at følge og justere handlinger, der ikke lever op til strategiens
målsætninger.
Kvartalsvist gives en status til Beskæftigelses- og Socialudvalget med fokus
på, hvilke initiativer der er igangsat,
eventuelle justeringer samt i hvilken
grad strategiens målsætninger opfyldes.

EFFEKTMÅL:
FLERE KOMMER I JOB OG UDDANNELSE
FLERE BORGERE ER BETYDNINGSFULDE DELTAGERE I FÆLLESSKABER
1. EN GOD START I ODENSE

2. ALLE ER EN DEL AF

3. SUCCESFULD

4. ODENSE ER EN DEL AF DET

FOR ALLE

ARBEJDSFÆLLESSKABET

INTEGRATION FOREGÅR PÅ

GLOBALE ARBEJDSMARKED

VIRKSOMHEDERNE
Vi arbejder for:

Vi arbejder for:

Vi arbejder for:

Vi arbejder for:

- En god start i Odense
for nye borgere

- Borgere med svag
tilknytning til
arbejdsmarkedet skal
have mulighed for at
opbygge
erhvervskompetencer

- Job først til nyankomne
flygtninge

- At styrke International
Community Odense

- Den korteste vej til
uddannelse og job

- Flere jobmatch mellem
borgere og
virksomheder på det
internationale marked

- Arbejdspladskulturen
som indgang til dialog

- Et stærkt virksomhedsnetværk i Odense
Mangfoldighedscharter

- En dansk kontakt fra
start

- Inddragelse af frivillige
foreninger og
organisationer

Handleplaner og handlinger

HVIS DU VIL VIDE MERE: BSF@ODENSE.DK, 66 13 13 72
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- Udbredelse af Odense
Host Programme
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