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17 kommuner har løftet
integrationsindsatsen

Gennem et år har 17 kommuner landet over arbejdet målrettet på at forbedre
den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Det er sket i projektet I mål
med Integration, og det har været en succes. En årsrapport fra projektet viser,
at flere flygtninge kommer i job i de 17 kommuner.

Ifølge årsrapporten, som er udarbejdet af Rambøll Management Consulting,
har langt de fleste kommuner forbedret deres indsats markant.



Ser man fx på borgere, som er blevet selvforsørgede eller kommet i
uddannelse, så er den andel steget mellem 9 og 29 procentpoint i
projektperioden.

Kommunerne er desuden blevet langt bedre til at bruge de
virksomhedsrettede ordninger, og ni af de 17 kommuner ligger i dag over
gennemsnittet på dette område.

Ifølge årsrapporten skyldes fremgangen i de 17 kommuner bla.a, at
kommunerne har arbejdet systematisk på at afdække deres udfordringer med
integration og udviklet initiativer til at komme disse udfordringer til livs.

Samtidig har kommunerne udviklet redskaber til at understøtte deres
integrationsindsats. Fx redskaber, som giver borgerne forståelse for den
indsats, de skal igennem eller værktøjer,d er giver virksomheder viden om de
tilbud, de kan bruge, hvis de tager imod flygtninge.

Læs mere

Læs mere om I mål med Integration

Se overblik over årsrapporten fra Rambøll Management Consulting

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi
arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

http://www.cabiweb.dk/imaalmedintegration/
http://www.cabiweb.dk/imaalmedintegration/%C3%A5rsrapport-2017/
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