DET PERSONALEPOLITISKE FORUM

Pressemeddelelse
Integration på den kommunale og regionale og arbejdsplads – hvordan?
Det er i fokus ved en temadrøftelse i Bella Center, København, den 17. maj fra kl. 13-16

Integration og mangfoldighed på danske arbejdspladser er et meget aktuelt emne – og derfor også
helt centralt i forhold til det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det Personalepolitiske Forum
finder det afgørende, at det kommunale og regionale arbejdsmarked er åbent for alle – også for
personer med anden etnisk baggrund end dansk. Det er vigtigt, at arbejdspladserne afspejler
samfundet som helhed. Den ændrede befolkningssammensætning, hvor der bl.a. bliver flere ældre,
stiller samtidig krav om, at arbejdsstyrken skal udvides, for at regioner og kommuner også kan yde
en god service overfor borgerne i de kommende år.
Men hvad skal der til for at integrationen lykkes, og for at arbejdspladserne vil spille med? Og hvad
er regeringens forventninger til de kommunale og regionale parter, når det drejer sig om integration
af nydanskere på arbejdspladsen?
Det og flere andre spørgsmål skal en temadrøftelse om integration på de kommunale og regionale
arbejdspladser forsøge at give svar på, når mere end 100 repræsentanter fra parterne bag en ny
aftale om integrations- og oplæringsstillinger mødes i Bella Center den 17. maj. Her vil Paula
Larrain fra Danmarks Radio styre deltagerne igennem en eftermiddag i integrationens og
mangfoldighedens tegn.
Integrationsminister Rikke Hvilshøj præsenterer sine og regeringens forventninger til de
kommunale og regionale parter, når det drejer sig om integration af nydanskere på arbejdspladsen.
Derefter kommer Århus Amt og Århus Kommune med eksempler på, hvordan integration på
arbejdspladsen kan komme til at fungere rent praktisk. Dagen afsluttes med en paneldebat med en
række personer, som har arbejdet konkret med integration på arbejdspladsen i kommuner og amter.
Det Personalepolitiske Forum er et debatforum nedsat af overenskomstparterne på det
(amts)kommunale arbejdsmarked – KL, KTO og Amtsrådsforeningen/Danske Regioner. Gennem
dialog og debat skal de kommunale og amtslige/regionale arbejdspladser inspireres til at sætte fokus
på behovet for en synlig og aktiv personalepolitik.
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