
 

 

Ny i Norden - vägen till arbete  

 

 
 

  
Onsdagen 17 oktober 2018, kl. 9.30 – 16.30   
Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2 Malmö, Sverige 
 
 

 

Preliminärt program 

9:00 - 9:30 Registrering  
 
9:30 - 9:35 Välkommen och inspiration för dagen 
Jens Berg, dagens moderator 
 
9:35 - 9:45 Inledningsanförande 
Christina Springfeldt, avdelningschef Nordiska ministerrådet 
 
9:45 - 10:00 Nordiskt samarbete om integration – clearing centralen 
Kristin Marklund, projektledare Nordens välfärdscenter 
 
10:00- 10:30 Launch of OECD and UNHCR Action Plan  
Helene Van der Aa Kuhle, Integration Officer, Regional Representation for Northern Europe UNHCR 
Engaging with employers in the hiring of refugees - A 10-point multi-stakeholder action plan for employers, 
refugees, governments and civil society. 

10:30 - 10:50 Kaffe 
 
10:50 - 11:20 Vad säger forskningen - skillnader och likheter mellan de nordiska ländernas 
arbete om integration  
Patric Joyce, forskare vid Näringslivets forskningsinstitut Ratio i samtal med Jan Rogstad, 
forskningsledare vid Fafo. 

11:20 - 11:45 Virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge  
Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp 
Sara Kleijsen Åhlander, Socialtjänst Öster Malmö 



 

11:45 - 12:45 Lärande exempel från Norden  
A) Nyanlända som resurs för kommuner med en åldrande befolkning 
Hjördis Sigurjónsdóttir, Nordregio och Marianne Solbakken, Distriktssenteret i ett samtal med politiker från 
glesbygdskommuner om demografisk sårbarhet och hur man lyckas få immigranter att bosätta sig i 
kommuner med minskande och åldrande befolkning.  
  
B) Jobbspår – nordiska lösningar  
Integrationsanvariga och jobbkonsulenter från kommuner och regioner i Norden presenterar effektiva 
lösningar kring etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. Jakob Hein jobbkonsulent i Frederiksberg 
Kommune berättar om deras framgångsrika integrationsarbete och om den danska integrationsmodellen 
Branchepakker. Sam Yildirim från Länsstyrelsen i Stockholm berättar om Sfx, svenska för yrkesutbildade 
som kortar tiden till arbete eller företagande.  

12:45 – 13:45 Lunch 

13:45 – 14:30 Parallella workshops, pass 1 
Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden 
Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappan i Malmö, Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmödrarna i Danmark 
och Jill Terserus, Jobbsjansen i Bergen samtalar med Maria Cheung, analytiker på Arbetsförmedlingen om hur vi 
bäst hjälper utrikes födda kvinnor in på de nordiska arbetsmarknaderna.  

Snabbare väg till jobb 
Alexander Decerein, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsenheten Göteborg, Mai-Britt Schmidt Pedersen, 
Esbjerg Kommune och representant från en finsk kommun som lyckats korta vägen till arbete för 
immigranter. 

Kommuner som lyckas integrera nyanlända på arbetsmarknaden – vilka är 
framgångsfaktorerna? 
Samtal med representanter från de nordiska kommunförbunden.  

14:30 - 15:00 Kaffe  
 
15:00- 15:45 Parallella workshops, pass 2 

Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden 
 
Snabbare väg till jobb 
 
Kommuner som lyckas integrera nyanlända på arbetsmarknaden – vilka är 
framgångsfaktorerna? 

15:45 - 16:20 Filmvisning 

16:20 - 16:30 Avslutningsord  

 
16:30 - 17.45 Mingel och visning av Malmö Live  
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