
 

Tirsdag den 10. september i ODEON, Odense 

 
9.00 Ankomst og morgenbuffet 

 

9.30 Velkommen til Integrationstræf 19 

Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg 

Kommune  

Integrationstræfs ordstyrer: Journalist Sanne Gram Fadel, DR  

 

9.50 Udlændinge- og integrationsministerens budskaber til kommunerne  

Udlændinge- og integrationsministeren 

 

Tema: Mål og motivation 
 

10.10 Mål og motivation i fremtidens integrationsindsats 

Målet er, at flygtninge skal i arbejde og lære dansk, mens de er i Danmark. Det styrker deres integration, 

hvis de skal blive i landet, og giver dem gode kort på hånden, hvis de på et tidspunkt skal hjem igen.  

Troen på, at det kan lade sig gøre at komme i arbejde og lære dansk, er essentiel i den sammenhæng. Det 

gælder såvel for borgeren, den kommunale medarbejder og virksomheden.  

 

Debatten sætter fokus på: 

Hvordan kan vi sammen styrke og fastholde motivationen i integrationsindsatsen? 

Hvad betyder medarbejdernes og flygtningens motivation for en vellykket integrationsindsats? 

Hvad skal der til for at virksomheder og andre vigtige samarbejdspartnere vil bidrage? 

Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg 

Kommune  

Adm. direktør Flemming Bendt, ISS Danmark  



Formand Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening 

Udlændinge- og integrationsministeren 

 

10.40 Pause 

 

11.10 Skjult potentiale hos ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere? 

Ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere er på nogle punkter mere ressourcestærke end en typisk dansk 

kontanthjælpsmodtager. Til gengæld har gruppen en dårligere arbejdsmarkedstilknytning. Det viser 

forskning fra Væksthusets Forskningscenter. I oplægget kortlægges, hvor de særlige potentialer er, og hvor 

kommunerne med fordel kan sætte ind for at mobilisere borgernes ressourcer. I oplægget perspektiveres 

til en undersøgelse af kvinder med somalisk baggrund – en gruppe der har været meget mediefokus på, og 

som har en af de laveste beskæftigelsesgrader.  

Forskningschef Charlotte Liebak Hansen, Væksthusets Forskningscenter 

 

11.40 Aktuelt oplæg 

 

12.05 Samspil og motivation for sproglæring 

Motivationen for at lære dansk ligger ikke blot hos den enkelte borger, men skabes i samspillet mellem 

kommune, sprogcenter, virksomhed og borgeren selv. Derfor er borgerens motivation afhængig af 

sammensætningen af den øvrige integrationsindsats. Hvordan kan kommuner, sprogcentre og 

virksomheder samarbejde om en integrationsindsats, som øger borgerens motivation for at lære dansk 

samtidig med at der arbejdes på tilknytningen til arbejdsmarkedet? Og er der en sammenhæng mellem 

motivation for sprogindlæring og motivation for at komme i job? 

Lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen, Roskilde Universitet  

 

12.30 Frokost 

 

13.30 Rushys Roulette 

Intet er helligt, og alt er til diskussion, når Rushy Rashid dykker ned i den aktuelle integrationsdebat i sit 

radioprogram på Radio24syv. På årets Integrationstræf går hun live på scenen med fem panelgæster, der 

ud fra hver deres perspektiv, viden og egne erfaringer vil diskutere følgende: 

 

Hvordan er det at være ung og nytilkommen flygtning i Danmark? 

Hvordan kan man som kommune bedst få mobiliseret flygtninge- og indvandrerkvinders ressourcer? 

Hvordan styrker man flygtninge- og indvandrermændenes rolle som fædre, særligt set i lyset af mødet med 

samfundets normer om ligestilling i familierne?  

Og hvad skal der egentlig til for at fastholde flygtninge og indvandreres drivkraft og motivation i fremtidens 

integrationsindsats?    

Journalist og radiovært Rushy Rashid Højbjerg, Radio24syv  

Panelet består af: 

Chef Asim Latif, baba – fordi far er vigtig 

Bydelsmor NN 

Gymnasieelev og debattør Rahima Abdullah 

Ekstern konsulent Araz Khan 

m.fl. 



 

14.10 Gå til sessioner 

 

14.20 Sessioner – vælg én af følgende: 

 

1. Opkvalificering og rekruttering til SOSU-området – Modeller til inspiration 
v/ Svendborg og Skive Kommuner 
 

2. Repatriering – Muligheder og perspektiver 
v/ Dansk Flygtningehjælp og Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

3. Midt i midlertidigheden – Hvordan kan vi fastholde egen faglighed og borgerens motivation? 
v/ Røde Kors Akademiet 
 

4. Hvilken betydning har negativ social kontrol for kvinders beskæftigelse? 
v/ Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt en kommune 
 

5. Bliv din egen chef – 3 veje til selvforsørgelse 
v/ Helsingør Kommune 
 

6. Vejledningsfaglige metoder i integrationsindsatsen – Hvordan får vi flere i job?  
v/ LG Insight 

  

 

15.20 Pause 

 

Tema: Fokus på forandring 

 
15.45 Aktuelt oplæg 

 

16.10 Hvordan kan vi forstå den verden, vi lever I? 

Forandringer foregår ofte som usammenhængende og svage signaler, der - hvis man kigger godt efter - 

danner mønstre. Mønstre som har store konsekvenser for vores samfund. De ændrer, hvad vi synes er 

vigtigt, rigtigt, forkert og hvordan vi ser på den verden, vi lever i. Eva Steensig analyserer adfærdsændringer 

i samfundet, og giver sine bud på, hvilken betydning ændringer i vores adfærd har for en vellykket 

integration i en nær fremtid. 

Sociolog, forbrugerekspert og stifter Eva Steensig, Steensig Partners A/S  

 

16.30 Tak for i dag!    
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