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Arbejdsmarkedet er opdelt i følgende tre geografiske størrelser:  
 
Det lokale arbejdsmarked: Omfatter virksomheder og jobåbninger inden for Frederikshavn 
Kommune, der kan nås med forholdsvis lille transporttid.  
 
Det nære arbejdsmarked: Omfatter virksomheder og jobåbninger, der kan nås med offentlig 
transport inden for 30 minutter fra Frederikshavn station - dvs. en times transport til og fra 
arbejde hver dag. 
 
Det fjerne arbejdsmarked: Omfatter virksomheder og jobåbninger, der kan nås med offent-
lig transport med 60 minutter fra Frederikshavn station - dvs. to timers transport til og fra 
arbejde hver dag.  
 
Opdelingen af arbejdsmarkedet i de tre geografiske størrelser er med til at anskueliggøre 
nødvendigheden af geografisk mobilitet, således at både jobvejledere/
virksomhedskonsulenter og borgere har fokus herpå. Analysen viser, at etniske minoriteter 
øger deres beskæftigelsesmuligheder med op til 0,5 gange, hvis de udvider deres jobsøgning 
fra det nære til det lokale arbejdsmarked. Hvis de arbejdssøgende udvider deres jobsøgning 
fra det nære til det fjerne arbejdsmarked, øges deres beskæftigelsesmuligheder med (op til) 
2,5 gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIGTEPUNKTET ER 1.193 JOB  
 
Analysen har afdækket 1.193 job med relevans for flygtninge/indvandrere med lave 
indgangsforudsætninger - dvs. ingen uddannelse og arbejdsmarkedserfaring. 240 
job er på det lokale arbejdsmarked, 360 job er inden for det nære arbejdsmarked, 
og 593 job er inden for det fjerne arbejdsmarked. 



Præsentation af branchepakkerne 
 
 

De seks brancher er udvalgt på baggrund af analyser af antallet af jobåbninger, jobbenes 
kompetenceprofil og virksomhedsstrukturerne. Vi har analyseret arbejdsmarkedsgrundlaget 
i og omkring Frederikshavn Kommune. Analyserne har afdækket seks brancher med gode 
udgangsforudsætninger for beskæftigelse af flygtninge og indvandrere med ringe erfarings-
baggrunde:  
 
 

 Brancher med mange årlige jobåbninger.  
 

 Brancher med forholdsvis lave indgangsforudsætninger i forhold til erhvervserfaring 
og uddannelseskrav.  

 

 Brancher med stor rummelighedskultur, og hvor der i forvejen er en forholdsvis stor 
andel beskæftigede med ikke-dansk baggrund (herunder udenlandsk arbejdskraft - 
grænsependlere).  

 

 Brancher, hvor Frederikshavn Kommune i forvejen har et godt samarbejde med en 
række virksomheder, der kan være træningsvirksomheder.  

 
 
 
De seks brancher udvalgt til branchepakker er:  
 

 Landbrug  
 

 Detailbranchen -butiksmedhjælper  
 

 Rengøring  
 

 Hotelservice (køkken og service) 
 

 Fødevareindustri  
 

 Pleje og omsorg  
 
Arbejdsmarkedet er ikke defineret ud fra kommunegrænsen, men er bestemt af pendlings-
radiussen for arbejdsstyrken i Frederikshavn Kommune.  
 

 

Hvad er branchepakker? 
 

Frederikshavn Kommune tilrettelægger integrationsindsatsen med et klart beskæftigel-

sesfagligt fokus. Flygtninge/indvandrere med beskæftigelses-ressourcer skal under inte-

grationsperioden tilbydes et branchepakkeforløb, der hurtigt bibringer borgerne motiva-

tion og kompetencer samt styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse.  

 

Målsætningen med branchepakkekonceptet er at styrke den i forvejen gode integrations-

indsats i Frederikshavn Kommune. Dette skal ske ved at øge beskæftigelsesgraden for 

flygtninge/indvandrere, da "den bedste integration" sker gennem tilknytning til arbejds-

markedet.  

 

Konceptet bygger på en erfaring om, at mange flygtninge/indvandrere kun har begræn-

set kendskab til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at indsatsen åbner borgernes beskæfti-

gelsesperspektiv og deres motivation for job. Det sker gennem konkret rådgivning om:  

 

 Brancher med mange jobåbninger, der er relevante for dem, og som ligger inden 

for deres realistiske muligheder  

 Kompetencer, der er nødvendige for at komme i betragtning til disse job  

 Forløb der bibringer dem disse kompetencer og placerer dem strategisk på ar-

bejdsmarkedet, så deres muligheder for job styrkes  

 

Frederikshavn Kommune har udviklet seks branchepakker. Pakkerne består alle af en 

række fælles principper og en fælles struktur. De enkelte forløb kan pakkes, så de i ind-

hold og varighed matcher borgerens behov og muligheder.  



Kvalitetsstandarder for  
Branchepakker 
 
Et centralt begreb for branchepakkekonceptet er "motiverende udviklingsforløb". Motive-
rende forløb skabes gennem tydelige mål, struktur i forløb og sammenhæng mellem borge-
rens faglige, sproglige og personlige udvikling og de krav, der stilles pa arbejdsmarkedet. 
"Psykologisk iltning" -eller motivation -opnås, når borgeren oplever denne sammenhæng, 
herunder oplever, at forløbet giver mening, struktur og retning i sit (arbejds-)liv.  
 

 

Fire principper skaber motiverende udviklingsforløb for borgeren:  
 

 At blive anerkendt og respekteret  

 At tro på målet  

 At opleve meningsfuldhed i forløbet  

 At mestre  
 
Omskrevet kan de fire principper også formuleres således:  
 
"Se mig, som den jeg er" -mød borgeren med anerkendelse, og byg om muligt 
videre på borgerens interesser og forudsætninger, herunder evt. tidligere er-
faring og/eller uddannelse.  
 
"Vis mig, hvor jobbene er" -vær konkret i rådgivning om job. Tydeliggør antal-
let af job, og udpeg virksomheder med jobåbninger.  
 
"Vis mig vejen til jobbet" -skab meningsfuldhed i forløbet. Byg forløbet op 
med en tydelig struktur, hvor alle elementer begrundes og tydeliggøres i for-
hold til det konkrete jobmål.  
 
"Udfordre mig uden at knægte mig" -udvikling af borgerens evner og kompe-
tencer, men inden for udviklingszonen. Vis under forløbet, hvor borgeren er i 
forhold til målet ved at måle borgerens kompetencer op imod de konkrete 
krav, virksomheden stiller.  

PSYKOLOGISK ILTNING  
Borgerne opnår motivation, når målet er defineret og opleves realistisk og troværdigt 
(synlige Iæringsmål). Forløbet struktureres, og alle faglige elementer i branchepakkerne 
er meningsfulde i forhold til realisering af delmålet eller endemålet.  

 
 

Klar til job  
 
Frederikshavn Kommune kan ikke garantere borgerne beskæftigelse efter endt branchepak-
keforløb, men borgerne garanteres de bedste muligheder for selv at skaffe sig et job inden 
for branchen.  
 
Efter endt branchepakkeforløb - dvs., når borgeren er kommet igennem tredje virksomheds-
forløb, vil borgeren:  
 

 Modtage et kursusbevis/certifikat for gennemført branchepakke  

 Modtage løbende rådgivning vedrørende jobsøgning.  

 Være klar til løbende formidling til ordinær beskæftigelse.  
 
 

 

SYNLIGGØR RESULTATER  

 
I branchepakkekonceptet arbejdes med to værktøjer til dokumentation af 
resultater. Progressionsværktøjet måler de sproglige og personlige kvalifi-
kationer - altså de mere "bløde" arbejdsmarkedskompetencer. Kvalifikati-
onsværktøjet måler, om borgerne opnår de nødvendige tekniske kvalifi-
kationer inden for branchen.  

FASTHOLD BORGERNE I JOB 

Når borgeren er jobparat og har opnået alle færdigheder, der kræves in-
den for den pågældende branche, skal borgeren så vidt muligt fastholdes 
i virksomhedsforløb. I det sidste virksomhedsforløb er der fokus på vedli-
geholdelse af kvalifikationer og på strategisk at placere borgeren hos virk-
somheder med stor jobomsætning.  



Måling af deltagernes progression  
 
I alle seks branchepakker i Frederikshavn Kommune er der fastlagt målbare niveauer for 
hvert modul, der skal være opfyldt, før borgeren kan gå til næste modul. Under hele forlø-
bet gennemføres der løbende (progressions-) målinger af borgerens kompetencer, og først 
når de påkrævede kompetencer er opnået, kan borgeren gå videre til næste modul.  
 
I de seks branchepakker er der defineret nogle generelle kompetencekrav (kvalifikationer), 
borgeren skal opfylde, før næste modul kan påbegyndes. Kompetencekravene er bestemt 
ud fra nogle almene faglige og personlige kompetencer, som er gældende inden for de en-
kelte brancher.  
 
Hvert virksomhedsmodul tilpasses kompetencekravene, så de passer til de enkelte virksom-
heder i forløbet. Der tages udgangspunkt i de generelle kompetencekrav, men tilpasningen 
sker ved brug af progressionsværktøjet i en dialog mellem borgeren, virksomheden og Fre-
derikshavn Kommune. I samarbejde med træningsvirksomheden designes kompetenceprofi-
len, så den passer til den pågældende virksomheds standarder. De følgende progressions-
målinger spejler de realiserede niveauer op imod denne kompetenceprofil.  
 
Det er vigtigt, at kompetenceniveauerne på hvert modul er fastlagt i tæt dialog med træ-
ningsvirksomhederne. Herved opnår kompetenceniveauerne legitimitet og skaber den nød-
vendige "psykologiske iltning", fordi borgeren kan se sammenhænge mellem mål, træning 
og "meningen" med forløbet. Ved fastlæggelse af kompetenceprofilen benyttes progressi-
onsværktøjet, ligesom progressionsværktøjet løbende anvendes i dialogen mellem borge-
ren, virksomheden og Frederikshavn Kommune om udviklingen i forløbet, og om borgeren 
er klar til at gå videre til næste trin i branchepakkeforløbet.  
 
 

Introduktion/-
branchekendskab og 

almene 
 arbejdsmarkeds-

Grundlæggende kompe-
tenceniveau, basis kvalifi-
kationer med bred værdi 

for delbranchen  

Specialiseret kompetence-
niveau, herunder strate-
gisk placering på arbejds-

markedet  

 
Første virksomhedsforløb  Andet virksomhedsforløb  Tredje virksomhedsforløb  

Måling Måling 

Dogmer  

 
Frederikshavn Kommune har formuleret en række "dogmer" -eller kvalitets standarder—
som konceptet om branchepakker bygger på. Det er dogmer, som skal respekteres, hvis 
målet om "motiverende udviklingsforløb" og "psykologisk iltning" skal nås. Følgende kvali-
tetskrav er ufravigelige:  
 
Branchepakkerne tager altid udgangspunkt i de krav og normer, der er gældende inden for 
de respektive brancher. Det "meningsfulde" er defineret af de objektive krav inden for de 
respektive brancher.  
 
Alle faglige elementer i branchepakkerne er relevante og skal forstås og opleves som 
"meningsfulde" for borgeren.  
 
Forløbene skal være effektive og bygge på princippet, "Kortest mulig vej til arbejdsmarke-
det". Vi spilder ikke borgerens tid.  
 
Borgerne skal anerkendes og respekteres, og samarbejdet skal bygge på tydelige aftaler om 
rettigheder og pligter. Rettigheder og pligter følger lov og nærværende kvalitetskrav.  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  Sprogundervisning, motivationsfremmende elementer, personlige kompetencer  

  Introduktion og støtte pa arbejdspladsen (mentor)  

  Virksomhedsnære forløb og AMU tilbud  

  Ordinær ansættelse 

  Efterværn 

TROVÆRDIGHED OG RESPEKT  
 
Dogmerne skal overholdes! Borgerne skal under hele branchepakkeforløbet opleve det 
meningsfulde. Derfor skal alle tilbud være relevante og opkvalificerende, ligesom der 
under forløbet skal være en "grøn bølge", hvor borgeren som udgangspunkt ikke spil-
der tiden på at vente på relevante træningstilbud. 



Målgruppen for branchepakkerne  
 
Branchepakkerne er henvendt til flygtninge og indvandrere med arbejdsmarkedsressourcer 
(dvs. med et beskæftigelsesperspektiv). De enkelte moduler i branchepakkerne kan i ind-
hold og varighed tilpasses borgerens individuelle behov og forudsætninger, ligesom støtten-
de tiltag i form af mentorforløb kan tilknyttes efter behov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der kan skrues op eller ned på varighederne af de enkelte virksomhedsforløb, så f.eks. bor-
gere med gode forudsætninger kan opnå et "fast track", mens andre borgere måske skal 
have længere forløbsvarighed.  
 
Virksomhedsforløbene kan også med fordel suppleres med støttende tilbud som f.eks. men-
torstøtte, behandling el.lign. Parallelt med virksomhedsforløbene kan der iværksættes un-
derstøttende tilbud, hvorved borgere med ringe forudsætninger også kan være målgruppe 
for branchepakkerne.  
 

 

MÅLGRUPPEN I FREDERIKSHAVN KOMMUNE  
 
Målgruppen for branchepakker i Frederikshavn Kommune er nyankomne flygtninge/
indvandrere under integrationsloven, der har forudsætninger for hurtig tilknytning til 
arbejdsmarkedet gennem et branchepakkeforløb. Som udgangspunkt er målgruppen 
karakteriseret ved at være ikke-faglærte. 

Branchepakkernes tilbud og forløb  
 
Et branchepakkeforløb i Frederikshavn Kommune består af trin eller moduler - i alt 4 modu-
ler plus efterværn:  

 
1.              Afdækning af ressourcer, afklaring af brancheinteresser og mu-

  ligheder. Og ”pakning” af branchepakkeplanen foretages. 
     
2.   Første virksomhedsmodul: Træning og grundlæggelse af ba-    

              siskompetencer med værdi for delbranchen. 
 
3.   Andet virksomhedsmodul: Træning og grundlæggelse af spe-    

  cialistkompetencer med værdi for delbranchen.  
 
 4.  Udslusningsmodul: Vedligeholdelse af kompetencer og stra-       
   tegisk placering af borgeren på delarbejdsmarkeder med mange 
   jobåbninger.  
 
5.  Efterværnsstøtte: Når borgeren har opnået ordinær ansættelse, 
   tilbydes efterværnsstøtte, hvor borgeren og virksomheden kan 
   modtage rådgivning og støtte efter behov. Efterværnsstøtten er 
   fleksibel og aftales individuelt med borgeren og virksomheden.  

  
Under forløbet tilknyttes sprogundervisning fleksibelt, så den tilpasses vilkårene under de 
enkelte moduler (dvs. sprogundervisningen underlægges hensyn til arbejdstider m.m. i virk-
somhedsforløbene). 
Under hele forløbet kan rådgivning og støttefunktioner tilknyttes. Det kan være tilknytning 
til en jobklub, individuel rådgivning om job og kursus-/uddannelsesmuligheder og/eller 
mentorstøtte. 
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