Familie- og Socialudvalget

Punkt 10.

Orientering: Uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud til flygtninge
2014-187836
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets samt Familie- og
Socialudvalgets orientering en status på uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud til flygtninge
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune skal ifølge de foreløbige kvoter fra udlændingestyrelsen modtage 587 flygtninge i 2015.
Kvoten fastsættes først endeligt den 1. april.
I perioden 1. juli 2014 til 1. marts 2015 har Aalborg Kommune modtaget 117 flygtninge, heraf 31 børn (0-18
år) Til 1. april modtages 46 flygtninge heraf 22 børn (0-18 år). Det forventes, at Aalborg Kommune resten af
året skal modtage 50-60 flygtninge pr. måned. Familiesammenføringer ligger ud over disse antal.
Kendetegnende for gruppen er, at der primært er tale om syriske flygtninge. Mange er enlige mænd, hvoraf
ca. 2/3 af disse har ægtefælle og evt. børn i udlandet som forventes familiesammenført. Ca. 50 % af de
voksne er under 30 år. De fleste flygtninge kommer fra asylcentre, men nogle få familier kommer som kvoteflygtninge dvs. direkte fra FN-flygtningelejr.
Gruppen af flygtninge, der indtil nu er modtaget, oplevelse som forholdsvis ressourcestærke og flere har
længere skolegang og eventuelt videregående uddannelse og/eller erhvervserfaring bag sig. Se bilag for
eksempler på flygtningeprofiler.
Koch-udvalgets anbefalinger til integrationsindsatsen
Koch-udvalget udsendt den 20. januar 2015 en delrapport om integrationsindsatsen for ny ankomne flygtninge og familiesammenførte. Hovedpunkterne fra denne rapport er:
En mere virksomhedsrettet indsats
o Kravet om et gennemsnitlig integrationsprogram på 37 timer pr uge ændres, så der i stedet
kan gives en mere meningsfuld indsats, der tager udgangspunkt i deltagernes styrker og
behov.
Et kortere og mere intensivt integrationsprogram
o Integrationsprogrammet skal ændres til højest to år frem for de 3 år i dag. Samtidig skal der
være mere fokus på en indsats, der er individuelt tilpasset den enkel. For at sikre en tidlig
indsats skal der højest gå to uger fra borgerne ankomst til den først samtale med kommunen.
Rehabiliteringsteamet skal sikre en kontinuerlig indsats, når programmet slutter
o Deltagere, der forsat er aktivitetsparate efter to år, har pligt til at deltage i en tværfaglig vurdering af deres situation og videre forløb i rehabiliteringsteamet.
Aalborg Kommunes strategi for modtagelse af flygtninge
Aalborg Kommunes strategi for modtagelse af flygtninge falder godt i tråd med anbefalinger fra Kochudvalget. I strategien lægges der vægt på at betragte alle flygtninge som potentielle ressourcer i det danske
samfund, hvorfor det er vigtigt, at de får en god start.
Der tages udgangspunkt i den enkelte flygtnings ressourcer, kompetencer og interesser, så der kan sammensættes et individuelt forløb med uddannelse eller beskæftigelse som mål, med henblik på at alle kan
blive selvforsørgende.
Gennemgående i strategien er at der stilles krav til den enkelte, såsom ansvar for eget liv og aktivt deltagelse i tilbud, aktivering og kurser m.m. Der lægges vægt på forståelse af rettigheder og pligter. Herudover arbejdes der for integration i lokalområdet gennem forenings- og fritidsliv, samt at der forventes et aktivt medborgerskab.
Strategien er udarbejdet af en fælles koordineringsgruppe, der er sammensat på tværs af forvaltningerne i
Aalborg Kommune. Som startskud til strategien blev der i oktober 2014 afholdt en workshop med bred deltagelse fra byrådet, Integrationsrådet, forvaltningerne, boligorganisationer, frivillige organisationer m.fl. Deltagerne gav mange gode indspil til indholdet i en strategi for modtagelse af flygtninge, hvilket danner baggrunden for udkastet som netop har været i offentlig høring. Strategien fremsendes til behandling i de politiske
udvalg i marts, og behandles på fællesmøde for Beskæftigelsesudvalget samt Familie- og Socialudvalget
den 27. marts 2015. Den 27. april 2015 behandles strategien i Byrådet.
Tilbud om uddannelse om beskæftigelse
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For at kunne tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer arbejdes der i Jobcenteret på at
etablere en vifte af uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud. Målet er at den enkelte hurtigst mulig bliver selvforsørgende. Flere af disse tilbud er endnu ikke taget i brug pga. forhandlinger om pris og indhold.
Se bilag for overblik over, hvilke aktiviteter de nyankomne flygtninge pt. er i gang med.
Tilbud til flygtninge 18-30 år
For de unge flygtninge (18-30 år) er de primære tilbud højskoleophold, samt basisklasser ved Ung AUC. De
unge henvises derfor ikke til Sprogcenteret, da deres danskuddannelse er indeholdt i de andre tilbud.
Der oprettes hhv. en basisklasse på skolen i Enggårdsgade for 17-23 årige på grundskoleniveau samt en
basisklasse for 18-30 årige med gymnasiel baggrund. Der er UU-vejleder tilknyttet begge steder. Sidstnævnte placeres på VUC, og formålet er indslusning i ungeklassen på VUC med AVU-prøver, HF, forkursus på
universitetet mv., for dermed at komme videre i det ordinære uddannelsessystem.
På baggrund af andre kommuners positive erfaringer har Aalborg Kommune valgt at tilbyde nogle af de unge
flygtninge (18- 30 år) at komme på højskoleophold i op til et halvt år. Pr. 1. marts er 17 unge på højskole 3
forskellige steder i landet. De unge udtrykker at de er glade for højskoleopholdet. Jobkonsulenterne erfarer
at nogle unge allerede efter en måned kan ringe og føre en (simpel) samtale på dansk. Det har været en
udfordring at finde pladser nok til de unge, som gerne vil på højskole. Fremadrettet reserveres derfor pladser
på forskellige højskoler, for at flest mulige unge kan komme af sted.
Herudover kan der laves enkeltplaceringer i andre tilbud, hvis dette er hensigtsmæssigt.
Tilbud til flygtninge over 30 år
Alle flygtninge over 30 år henvises til danskuddannelse på Sprogcenteret. Herudover visiteres til forskellige
aktiveringstilbud.
Et af tilbuddene er Jobcenterets eget tiltag; projektet VISDA – En vejledning og introduktion til samfundet og
det danske arbejdsmarked. Projektet er et intro og afklaringsforløb, hvor det overordnet formål er at sikre en
tidlig fuldtidsaktiverende beskæftigelsesindsats. Samtidig fungerer VISDA som en udvidet visitation til jobkonsulentindsatsen.
Der inviteres forskellige fagpersoner ind f.eks. politiet, sundhedspersonale, socialrådgivere, personer fra
forenings- og fritidslivet og mange andre samt der arrangeres ture rundt i byen samt besøg på virksomheder
og i institutioner. Der er pr. 1. marts 25 flygtninge over 30 år i tilbuddet.
Herudover har AOF samt FOKUS tilbudt forskellige forløb, der inkluderer praktik samt vejledning, samfundsforståelse, sundhed mv.
Opfølgning
Forvaltningen planlægger opfølgning på udbyttet af de forskellige forløb mhp. en prioritering af indsatsen.
Der indhentes samtidig inspiration fra andre kommuners integrationsindsats. Udvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen på området.
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Bilag:
Eksempler på flygtningeprofiler
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