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Baggrund for Idékataloget
KKR Sjælland har løbende drøftelser med erhvervsorganisationer og udvalgspolitikere, og på den
baggrund arbejdes der i den administrative styregruppe for Jobforum med udvalgte områder i det
tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.
Beskæftigelsesrettet integrationsindsats er et af fokusområderne, og Jobforum har iværksat et projekt
med dette idékatalog som udgangspunkt til muligt samarbejde.
Alle kommuner i KKR Sjælland har besvaret en spørgeskemaundersøgelse, der ligger til grund for
idékataloget.

Kort sammenfatning fra undersøgelsen
Kommunerne melder tilbage om en række enten nye eller igangværende tiltag ift. integrationsindsatsen
- nogle i egen kommune og nogle i samarbejde med nabokommuner.
Der tegnes bredt et billede af, at kommunerne har iværksat dialog og samarbejde på tværs af forskellige
afdelinger og teams i forhold til implementeringen af integrationsindsatsen lokalt – herunder skole-,
social- og beskæftigelsesområdet. Ydermere er flere kommuner gået i tæt dialog med frivillige, hvor der
bl.a. er ansat frivillig-koordinator i kommunen til at koordinere kommunikation og indsats mellem
frivillige, nytilkomne og kommune.
Boligsociale medarbejdere er ansat i en del kommuner til at varetage opgaven med integration i
boligområderne. Herunder er der små projekter, hvor nytilkomne lægger et frivilligt arbejde i bl.a.
forskønnelse af bygninger og omgivelser, som en del af dette arbejde.
Alle kommuner har stort fokus på den virksomhedsrettede indsats og har omplaceret eller nyansat
medarbejdere specifikt til varetagelse af den opsøgende indsats. Nogle kommuner benytter anden aktør
til den virksomhedsopsøgende del i kombination med integrationskurser.

Idékatalogets opbygning
Idékataloget er sammensat af en række ideer og forslag til samarbejde mellem få, flere eller alle
kommuner.
Flere af forslagene er igangværende projekter i en eller flere kommuner, hvor et samarbejde mellem
flere kommuner ville være oplagt. Andre forslag er nye ideer, som kommunerne kan overveje at afprøve
blandt flere eller alle kommuner.
Det er tanken, at der arbejdes videre med ideer, hvor det giver mening at samarbejde.
Styregruppen for Jobforum, august 2016.
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