Silkeborg den 25. februar 2016

Flygtninge skal i arbejde – løsningerne i Silkeborg
Af Peter Nyegaard Jensen
Medlem af Silkeborg Byråd (V)
Da flygtningene begyndte at vælte over grænsen, så bekymrede de fleste byrådskolleger sig om
udfordringerne med boliger til de mange.
Man havde endnu ikke erkendt de enorme økonomiske konsekvenser af at byde de mange nye velkomne.
Det er en stor udfordring at huse de mange nye. Jeg er imidlertid tryg ved, at det pres der naturligt opstår, når
de står på banegården med en plasticpose, nok skal få vore dygtige ansatte på kommunen i gear og finde
løsninger på boligproblemerne.
Værre er den økonomiske konsekvens, hvis vi ikke får dem i arbejde. Her skræmmer historien med
administrationens kompetencer desværre. Historisk har vi være ualmindeligt dårlige til at få nye i arbejde.
Man kan vel forvente, at det koster omkring 110.000 kr om året at forsørge en flygtning.
De første år betale staten, men derefter hænger vi i Silkeborg på omkostningen, indtil vi har fået dem i
arbejde.
Hvis jeg anslår, at det kan komme til at koste Silkeborg en kvart milliard om året, så har vi ca. størrelsen. En
kvart milliard!
For en ugens tid siden skrev Inger Støjberg:
”Flygtninge skal i arbejde, og integrationen skal lykkes. Sker det ikke, er Danmarks sammenhængskraft
truet. Både økonomisk, socialt og kulturelt.
Skal vi opretholde vores velfærd, undgå parallelsamfund og sikre et trygt Danmark, så er der to ting, der
er afgørende:
1. For det første skal tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere begrænses
2. og for det andet skal vi sikre, at de flygtninge, der kommer hertil, hurtigst muligt bliver del af det
arbejdende fællesskab. Alle, der kan, skal bidrage til at få hjulene til at køre rundt.”

Men hvad betyder det for os i Silkeborg?
For at synliggøre det, så kan jeg citere fra Jyllands Posten den 30. januar 2016:
”Hver gang en flygtning kommer i arbejde, betyder det en nettogevinst for samfundet på ca. 230.000 kr.
Oven i det beløb kommer tillige en gevinst ved sparet boligstøtte og sparet tilskud til børnepasning, og det
betyder, at kommer fire flygtninge i arbejde, giver det knap en million kroners forbedring af
samfundsøkonomien, viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet. ”
Potentialet ved at få flygtninge i job enorm, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen:
»De seneste årtiers forsøg på at få flygtninge i arbejde har været katastrofalt ringe. Hvis ikke det lykkes
nu, står vi med en akut trussel for velfærdssamfundet, for Danmarks økonomi og sammenhængskraft
afhænger af, at vi finder nye veje til at få flygtningene ind på arbejdsmarkedet.«

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm opfordrer såvel arbejdsmarkedets parter som
regeringen til at tænke nyt.
»Der er brug for at skabe nye veje ind på arbejdsmarkedet. Jeg er virkelig betænkelig ved, hvad der vil ske,
hvis det ikke lykkes,« siger Andreas Kamm.
Fremover skal også Silkeborgs nyankomne mødes med en forventning om, at alle kan og skal arbejde fra start.
Udgangspunktet skal være, at der i indsatsen for alle nyankomne skal være fokus på job fra dag ét.
Jeg lytter mig til, at både regeringen, Socialdemokratiet og Radikale er enige om, at de mange nye SKAL hurtigt
i gang. Man har altså set alvoren i dette.
I al beskedenhed har jeg flere gange i bl.a. den lokale avis slået til lyd for, at der er en kæmpe udfordring med
de nyes adgang til det eksisterende arbejdsmarked.
7 ud af 10 voksne kommer uden uddannelse eller med meget kort uddannelse.
Til gængeæld tyder det på, at de er vant til at arbejde.
Så medmindre vi ødelægger dem i et indslusningssystem, hvor vi får gjort dem til klienter inden de kommer i
arbejde, så er der altså potentiale til at de kan hjælpe til på arbejdsmarkedet.
Tidligere mumlede man både på Christiansborg og lokalt om, at de nye skulle uddannes inden de kommer i
arbejde.
Det er efter min overbevisning helt uden i hampen, at tro man kan uddanne så mange voksne, som end ikke
taler sproget, til inden for en rimelig periode at komme op på højde med det generelle niveau på
arbejdsmarkedet.
Vi skal altså finde arbejde som de magter, når de kommer eller med en ganske kort introduktion til det danske
arbejdsmarked.
Derfor har vi udtænkt et koncept med ”Branchepakker”. Altså, at man fokuserer på segmenter hvor de nye
potentielt lettere kunne passe ind.
Det er oplagt, at vi satser på landbruget, gartnerier, skovbrug og den type virksomheder.
Det er jo helt skørt, at vi i Danmark beskæftiger 100.000 østarbejdere (Polakker, Litauer os.v.) og samtidigt har
de mange flygtninge på offentlig forsørgelse.
Mange af de nye er også vandt til at drive små egne forretninger. Salg, service o.s.v.
Derfor har jeg udfordret, om vi fra kommunens side kunne etablere rammerne for en Bazar eller lign, hvor de
nye kunne leje sig in på småstande og starte egne butikker: salg af grøntsager, diverse handelsvarer o.s.v.
I andre kommuner har landbrugsorganisationer taget ansvar og man har indsluset de første flygtning i job på
gårdene.
10 flygtninge skal i arbejde hos landmænd i Esbjerg Kommune. Det beretter Jysk Landbrugsrådgivning ifølge
Landbrugsavisen.dk, der har samarbejdet med Esbjerg Kommune om projektet.

Flygtningene arbejder 15 timer om ugen i tre måneder. Landmanden har ingen udgifter til løn og heller ikke til
flygtningenes transport til og fra gården. Der er altså en god forretning for landmændene.
Fra Esbjerg beretter de: ”Ideen med at bringe flygtninge og senere andre kategorier af svage medborgere i
kontakt med landbruget kaldes “Social Farming”. Den bygger på den erfaring, at netop pasning af dyr og
arbejde med afgrøder er meget livsbekræftende og meningsfuldt for “sårede” sjæle. Kommunernes jobcentre
presser på for at få folk ud, og Jysk Landbrugsrådgivning er et godt bindeled til landbruget. Bente Bendix er
derfor klar til at udvide aktionsfeltet, og hun regner med i løbet af næste år at indgå mange faste aftaler, så
Social Farming vil brede sig til flere kommuner”.
I Silkeborg har mange af de traditionelle virksomheder (bl.a. efter opfordring ved Erhverv Silkeborgs Årsmøde)
taget imod opfordringen til at tage flygtning, men landbruget er slet ikke kommet i gear.
Jeg synes det er oplagt, at vi i Venstre tog teten og bidrager til at løse dette samfundsproblem, ved at åbne
landbruget for flygtningene.
Den anden åbenbare mulighed at skubbe til, at de mange nye bliver selvstændig. Men den løsning har både
oplagte muligheder og indlagte vanskeligheder.
Som udgangspunkt, så ønsker mange flygtninge, som har været selvstændigt erhvervsdrivende i deres
hjemland, også at blive det i Danmark. De initiativer bør vi selvfølgelig støtte.
I Silkeborg hár vi skabt muligheden for de såkaldte mikrolån til ledige der ønsker at starte egen virksomhed.
Via Erhverv Silkeborg kunne vi nok lære de nye om MOMS, SKAT, dansk arbejdskultur o.s.v. så de kan komme i
gang.
Jeg læse om hvordan den 21-årige flygtning, Seifeddine Habash strålede af stolthed over sin egen
købmandsbutik i Søndergade i Frederikshavn. For det er hans butik.
Seifeddine Habash forstår ikke ret meget dansk. Han har endnu sværere ved at tale sproget. I Syrien gik han
kun i skole i fem år. Ikke desto mindre har han nu fingrene på eget kasseapparat i sin butik, Frederikshavns
Bazar.
Seifeddine Habash sagde farvel til kontanthjælpen efter seks måneder i Danmark.
Den brændende platform
Sammenfattet, så står vi foran en gigantisk opgave. Vi står på det man kalder en brændende platform.
Lykkes det ikke at få de mange flygtninge i arbejde, så kan vi også i Silkeborg se frem til besparelse i flere
hundrede millioners klassen om et år eller to, når vi selv skal betale hele regningen.
Hvis jeg skyder fra hoften og anslår, at vi skal finde en kvart milliard alen i Silkeborg Kommune ved besparelse
på andre områder for at forsøge de mange nye, så er det nok ikke helt galt.
Derfor SKAL missionen lykkes og det er samtlige ansvarlige partier efterhånden enige om ligesom både
arbejdsgiver og fagbevægelsen har luret konsekvensen hvis vi fejler.
Vi har en administration der i Tesla-termer skal rykke fra 0-100 på 3 sekunder, hvis fortidens skræmmende
dårlige evne til at få flygtning i arbejde skal vendes, inden Silkeborg Kommune bebyrdes med de enorme
overførselsindkomster til forsørgelse af flygtninge.

